








พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 “งานของแผ่นดินเป็นงานส่วนรวม มีผลกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคล 

ทุกคนทุกฝ่าย. เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ 

อนัเนือ่งมาจากความคดิเห็นไม่ตรงกนั กย่็อมเกดิมขีึน้บ้างเป็นปกติธรรมดา. ข้าราชการผู้ปฏบิติับริหาร

งานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟัง 

ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างแม้กระทัง่ค�าวพิากษ์วจิารณ์อย่างมสีต ิ ใช้ปัญญาและเหตผุลเป็นเครือ่งปฏบัิตวิินิจฉัย 

โดยถอืว่าความคดิเหน็และค�าวพิากษ์วจิารณ์นัน้คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อนัหลากหลาย

จากทุกคนทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้งานทุกส่วน 

ทุกด้านของแผ่นดินส�าเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง.”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2556

31 มีนาคม 2556
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รองนายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.ร.1

(ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557)

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 

กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการ

การกระจายอำานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

รองประธาน ก.พ.ร.2

(ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิษณุ เครืองาม

 พลตำารวจเอก เอก อังสนานนท์ 

 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

  นายวัฒนา รัตนวิจิตร

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(ชุดปัจจุบัน)

1 ประธาน ก.พ.ร. (นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) ส�าหรับปี พ.ศ. 2556 มี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นรองนายก 
 รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท�าหน้าที่ประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2556  ถึง  วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  และ พลต�ารวจเอก อดุลย์  
 แสงสิงห์แก้ว ท�าหน้าที่ประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2557
2 รองประธาน ก.พ.ร. (รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) ส�าหรับปี พ.ศ. 2556 มี นายวราเทพ รัตนากร เป็นรัฐมนตรีประจ�า 
 ส�านักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท�าหน้าที่รองประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และ  
 พลโท สุชาติ หนองบัว ท�าหน้าที่รองประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2557

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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3  ปี พ.ศ. 2556  มี นายทศพร ศิริสัมพันธ์  เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558  มี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
  เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2557 และ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

เลขาธิการ ก.พ.ร.3

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายปรีชา วัชราภัย

 นายสมชัย ฤชุพันธุ์

 นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์

นายชูเก่ียรติ รัตนชัยชาญ

 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(ชุดปัจจุบัน)
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 ศาสตราจารย์พิเศษ ทศพร  ศิริสัมพันธ์
 Prof. Thosaporn  Sirisumphand

 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
 Mr.Pong-ard  Treekitvatanakul

 นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
 Mr.Nakornkate  Suthapreda

 นางสาวขนิษฐา  สุดกังวาล
 Miss Kanita  Soodkangwal

ทำาเนียบผู้บริหาร  สำานักงาน ก.พ.ร.1

 1 ท�าเนียบผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

 เลขาธิการ ก.พ.ร.  

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

เบอร์โทร : 0 2356 9960
โทรสาร : 0 2281 8230
pong-ard@opdc.go.th

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

เบอร์โทร : 0 2356 9955
โทรสาร : 0 2281 8037
nakornkate@opdc.go.th

 รองเลขาธิการ ก.พ.ร.  

ทำาเนียบผู้บริหาร สำานักงาน ก.พ.ร.
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 1 ท�าเนียบผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

 นางสาวเยาวพร ปิยมาพรชัย
 Miss Yawaporn  Piyamapornchai

 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 Mrs.Vunnaporn  Devehastin

 นางสาวนลินี จันสว่าง
 Miss Nalinee  Chansawang

 นางกิตติยา คัมภีร์
 Mrs.Kittiya  Khampee

ทำาเนียบผู้บริหาร  สำานักงาน ก.พ.ร.1

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) 

เบอร์โทร : 0 2356 9925
โทรสาร :  0 2356 9924
vunnaporn@opdc.go.th

ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ)

เบอร์โทร :  0 2356 9977
kittiya@opdc.go.th 



 พระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญติัระเบียบบรหิารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 71/10 (10) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหน้าที่ “จัดทำา

รายงานประจำาปีเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต่อ 

สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา” ส�านกังาน ก.พ.ร. จงึได้จดัท�ารายงานฉบบันีข้ึน้ เพือ่ประมวลผลการปฏบิตังิานของ ก.พ.ร. และ

ส�านักงาน ก.พ.ร. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นปีเริ่มต้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยฉบับใหม่ (พ.ศ. 2556 -  

พ.ศ. 2561) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นกรอบทิศทางที่จะก�าหนดกลยุทธ์

และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับกับการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน” 

 จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ดังกล่าว ก.พ.ร. ได้พัฒนาและจัดระบบ

ราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถน�านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัต ิ

ให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับสมดุลในการท�างานร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างมีคุณภาพ มีการท�างานแบบ 

บรูณาการด้วยการใช้ยทุธศาสตร์ประเทศเป็นตวัน�า มภีมูคิุม้กนัทีด่สีามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ์

 รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อรายงานผลการด�าเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 โดยมรีะยะเวลาท่ีท�าการศกึษาและจดัเกบ็ข้อมลูในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตลุาคม 2555 ถงึ กนัยายน 2556)

 ทั้งนี้ สาระการน�าเสนอในเอกสารรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2556 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

สรุปได้ ดังนี้

 ส่วนท่ี 1 : ภาพรวมการพฒันาระบบราชการ ประกอบด้วย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

สถานภาพของระบบราชการไทย หน่วยงานภาครัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน และงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในส่วนของงบบุคลากร ตลอดจนได้น�าเสนอผลการประเมินภาพรวม ซึ่งสะท้อน

สมรรถนะของระบบราชการไทยในรอบปี พ.ศ. 2556 ที่ท�าการประเมินโดยองค์กรในระดับนานาชาติ 

 ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย ซึง่เกดิจากผลการด�าเนนิงานและการใช้มาตรการต่าง ๆ  

ของ ก.พ.ร. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในก�ากับของ

ฝ่ายบริหาร ความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม และ 

การบริหารและการผลักดันการพัฒนาระบบราชการ ใน 7 ด้านที่ส�าคัญในรอบหนึ่งปี ได้แก่ 

 การสร้างความเป็นเลศิในการให้บริการประชาชน อาทิเช่น การมอบรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิการปรบัปรงุบรกิาร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ  การยกระดับคุณภาพการบริการสู่มาตรฐานระดับโลก ฯลฯ 

คำานำา



 การพัฒนาองค์การให้มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมัย บคุลากรมคีวามเป็นมอือาชพี โดยการปรบัปรงุหน่วยงานราชการ

ให้มีความเหมาะสม การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

และจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ การยกระดบัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัสูค่วามเป็นเลศิตามมาตรฐานสากล ฯลฯ 
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ส่วนที่ 1
ภาพรวม

การพัฒนาระบบราชการ





21สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี1.1

 การบริหารราชการแผ่นดินของไทย มีเป้าหมายอย่างชัดเจนดังปรากฏในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 25341 กล่าวคือ

 “การบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ 

ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำานาจการตัดสินใจ การอำานวย

ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องคำานึงถึงหลักการ 

ตามวรรคหนึ่ง

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำานึงถึง 

ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

 เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้เน้นถึงความส�าคัญและบัญญัติสาระเกี่ยวกับการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลไว้ในมาตรา 74 ของหมวดท่ี 4 หน้าท่ีของชนชาวไทย และมาตรา 78 ของส่วนที่ 3  

แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนี้

1. ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

__________________________________________________________

 1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก 
ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545
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 มาตรา 74 บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำานวยความสะดวก 

และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 ในการปฏิบตัหิน้าท่ีและในการปฏบิตักิารอืน่ทีเ่ก่ียวกบัประชาชน บคุคลตามวรรคหน่ึงต้องวางตวัเป็นกลางทางการเมอืง

 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผู้มี 

ส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าว ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให ้

ดำาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ 

 มาตรา 78 รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

 (1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน  

โดยต้องส่งเสรมิการดำาเนนิการตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและคำานงึถึงประโยชน์ของประเทศชาตใินภาพรวมเป็นสำาคญั

 (2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ และ 

ความรบัผดิชอบทีชั่ดเจนเหมาะสมแก่การพฒันาประเทศ และสนบัสนนุให้จงัหวดัมแีผนและงบประมาณเพือ่พฒันาจงัหวดั 

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

 (3) กระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ได้เอง ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการดำาเนนิการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั พฒันาเศรษฐกจิ

ของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ 

เท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวดัทีมี่ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิน่ขนาดใหญ่โดยคำานงึถงึเจตนารมณ์

ของประชาชนในจังหวัดนั้น

 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ 

ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้

หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

 (5) จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอืน่ เพือ่ให้การจดัทำาและการให้บรกิารสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเรว็ 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

 (6) ดำาเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงานของรัฐตามกฎหมายและ

ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดำาเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม

 (7) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือติดตามสอดส่อง 

ให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 (8) ดำาเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2545 โดยมนีายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธาน เป็นองค์กรรบัผดิชอบ ท�าหน้าที่ 

เสนอแนะและให้ค�าปรกึษาแก่คณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการและงานของรฐัอย่างอืน่ เสนอแนะและให้ค�าปรึกษา

แก่หน่วยงานอืน่ของรฐัทีม่ไิด้อยูใ่นก�ากบัของราชการฝ่ายบรหิารตามทีห่น่วยงานดังกล่าวร้องขอ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณทีี่

มกีารด�าเนนิการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในมาตรา 3/1 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การก�าหนดช่ือ การเปลี่ยนช่ือ การก�าหนดอ�านาจหน้าท่ี และการแบ่ง 
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น ติดตาม ประเมินผล และแนะน�าเพ่ือ 

ให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

จากการใช้บงัคบัพระราชบญัญัตินี ้หรอืกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งก�าหนดแนวทางปฏิบัติ  

ในกรณีที่เป็นปัญหา รวมทั้งจัดท�ารายงานประจ�าปีเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อ 

คณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที ่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)1.2

 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 -  

พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอของ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นกรอบทิศทางท่ีจะก�าหนดกลยุทธ์และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับ 

กับการขับเคล่ือนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการท�างานร่วมกับ 

ภาคส่วนอืน่อย่างมคีณุภาพ มกีารท�างานแบบบรูณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน�า มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัว

เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทกุ ๆ สถานการณ์ โดยมีเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน” และได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ระบบราชการไทย ในช่วง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 ไว้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น ดังภาพ
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การพัฒนาองค์การ
ให้มีขีดสมรรถนะสูง

และทันสมัย บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ
(High Performance

Organization)

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

(Public Values)

การสร้างความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ

ประชาชน
(Service Excellence)

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ
(Integration)

การส่งเสริมระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมมือกัน ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน
(Collaboration)

การสร้างความพร้อมของ
ระบบราชการไทยเพื่อ
เข้าสู่การเป็นประชาชน
อาเซียน (Readiness 
for ASEAN 2558)

การยกระดับ
ความโปร่งใสและ

สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน
(Integrity)

การบริหาร
รูปแบบใหม่ กระบวนการ

ทำางานใหม่ ขีดสมรรถนะใหม่

• การบริหาร
 รูปแบบใหม่ • กระบวนการ

 ท�างานใหม่

• แก้ไขกฎหมาย
 และระเบียบ
 ปฏิบัติ

•  ขีดสมรรถนะ
 ค่านิยมและ
 วัฒนธรรม
 องค์การใหม่

สร้างความ

เชื่อถือไว้วางใจ

(Trustworthy)

มุ่งสู่

ความยั่งยืน

(Sustainable)

พัฒนา

สุขภาวะ

(Healthy)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการสำาคัญ

วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ
  “ระบบราชการไทยมุง่เน้นพัฒนาการท�างานเพ่ือประชาชน และรกัษาผลประโยชน์
ของประเทศชาต ิภายใต้หลกัธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ียกระดบั
ขีดสมรรถนะไปสูค่วามเป็นเลิศ บรูณาการและเพ่ิมประสทิธภิาพงานของภาครัฐ ประสาน
การท�างานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน”

การเปลี่ยนแปลง
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและ 

เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างความเชือ่ถือไว้วางใจ (Trustworthy) ประชาชน 

ได้รับการตอบสนอง และมคีวามพงึพอใจในคณุภาพ 

การให้บริการ ตลอดจนมีความเชื่อถือไว้วางใจ 

ในการท�างานของทางราชการ

• ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้

บริการและการด�าเนินงานของภาครัฐ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

• ค ว า ม เชื่ อ มั่ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ที่ มี ต ่ อ 

ส ่ วนราชการและหน ่ วย ง านของรั ฐ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. การสร ้ างความเป ็น เลิศ 

ในการให้บริการประชาชน

2. การพัฒนาองค ์การให ้ม ี

ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

บคุลากรมคีวามเป็นมอือาชพี

3. ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

การบริหารสินทรัพย ์ของ 

ภาครฐัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

4. การวางระบบการบรหิารงาน

ราชการแบบบูรณาการ 

5. การส่งเสรมิระบบการบรหิาร

กจิการบ้านเมืองแบบร่วมมอืกนั 

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน 

6. การยกระดับความโปร่งใส

และสร้างความเช่ือมัน่ศรทัธา

ในการบรหิาราชการแผ่นดนิ

7. การสร้างความพร้อมของ

ระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาสุขภาวะ (Healthy) ระบบราชการไทยมี 

การพฒันาเป็นองค์การทีม่สีขุภาวะ มขีดีสมรรถนะสงู  

การท�างานทันสมัยคล่องตัว บุคลากรมีความผาสุก 

มขีวญัก�าลงัใจและผกูพนักบัองค์การ มีความส�าเรจ็ตาม 

เป้าหมายชวีติไปพร้อม ๆ  กบัเป้าหมายขององค์การ

• ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 30

• ส่วนราชการสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะ 

ของการบรหิารจดัการองค์การ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

3. มุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainable) สังคมเกิดการปรับตัว 

อย ่างสมดุล ภาครัฐสามารถท�างานร ่วมกับ 

ภาคส่วนอ่ืนได้เป็นอย่างดี มีการบูรณาการโดย 

การอาศัยยทุธศาสตร์ประเทศเป็นตวัน�า มภูีมคิุม้กัน

ที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน 

และภายนอกได้อย่างยั่งยืน 

• ความส�าเร็จของการโอนถ่ายและท�างาน 

ร่วมกับภาคส่วนอื่นในสังคม ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80



25สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

__________________________________________________________

 2  มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2550 เรื่อง หลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร

 3  ไม่นับรวมกองอ�านวยการรักษาความม่ังคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�านักงานอัยการสูงสุด และส�านักงาน 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สถานภาพของระบบราชการไทย1.3

 1.3.1 หน่วยงานของรฐัในกำากบัของฝ่ายบรหิาร ทีม่สีถานะเป็นนติบิคุคล ม ี4 ประเภท 
2 คอื ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ดังนี้

  1) ส่วนราชการ มีลักษณะเฉพาะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง ซ่ึงเป็น 

ภารกิจของรัฐ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันประเทศ การออกระเบียบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย รวมท้ัง 

ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่าง ๆ งานนโยบายต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

   1.1) ราชการบริหารส่วนกลาง 

    1. ส�านักนายกรัฐมนตรี

    2. กระทรวงหรือทบวงที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง (19 กระทรวง)

    3. ทบวง ซึง่สงักัดส�านักนายกรฐัมนตรหีรอืกระทรวง (ไม่ม)ี

    4. กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง (157 กรม)3 (ตารางที่ 1-1)

    นอกจากนี้ มีส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี (ส�านักงานความร่วมมือ 

เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และส�านักงานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) รวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ อีก 67 มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1-1  รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทส่วนราชการ ซึ่งมีฐานะเป็นกรม/เทียบเท่ากรม

ลำาดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

สำานักนายกรัฐมนตรี

1 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 1

2 กรมประชาสัมพันธ์ 1

3 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1

4 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1

5 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1

6 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ 1

7 ส�านักงบประมาณ 1

8 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1

9 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1

10 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1

11 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1

12 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1
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ลำาดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

กระทรวงกลาโหม

13 ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 3

14 กองบัญชาการกองทัพไทย 3

15 กองทัพบก 3

16 กองทัพเรือ 3

17 กองทัพอากาศ 3

18 กรมราชองครักษ์ 3

19 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 3

กระทรวงการคลัง

20 ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1

21 กรมธนารักษ์ 1

22 กรมบัญชีกลาง 1

23 กรมศุลกากร 1

24 กรมสรรพสามิต 1

25 กรมสรรพากร 1

26 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1

27 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1

28 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 1

กระทรวงการต่างประเทศ

29 ส�านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1

30 กรมการกงสุล 1

31 กรมพิธีการทูต 1

32 กรมยุโรป 1

33 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1

34 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 1

35 กรมสารนิเทศ 1

36 กรมองค์การระหว่างประเทศ 1

37 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 1

38 กรมอาเซียน 1

39 กรมเอเชียตะวันออก 1

40 กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 1

41 ส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 2

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

42 ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1

43 กรมพลศึกษา 1

44 กรมการท่องเที่ยว 1
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ลำาดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

45 ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1

46 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1

47 ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1

48 ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 1

49 ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

50 ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1

51 กรมการข้าว 1

52 กรมชลประทาน 1

53 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1

54 กรมประมง 1

55 กรมปศุสัตว์ 1

56 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1

57 กรมพัฒนาที่ดิน 1

58 กรมวิชาการเกษตร 1

59 กรมส่งเสริมการเกษตร 1

60 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1

61 กรมหม่อนไหม 1

62 ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1

63 ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1

64 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1

กระทรวงคมนาคม

65 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1

66 กรมเจ้าท่า 1

67 กรมการขนส่งทางบก 1

68 กรมการบินพลเรือน 1

69 กรมทางหลวง 1

70 กรมทางหลวงชนบท 1

71 ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

72 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1

73 กรมควบคุมมลพิษ 1

74 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1

75 กรมทรัพยากรธรณี 1

76 กรมทรัพยากรน�้า 1
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ลำาดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

77 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล 1

78 กรมป่าไม้ 1

79 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1

80 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1

81 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

82 ส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1

83 กรมอุตุนิยมวิทยา 1

84 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 1

กระทรวงพลังงาน

85 ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1

86 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1

87 กรมธุรกิจพลังงาน 1

88 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1

89 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1

กระทรวงพาณิชย์

90 ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1

91 กรมการค้าต่างประเทศ 1

92 กรมการค้าภายใน 1

93 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1

94 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1

95 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1

96 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1

กระทรวงมหาดไทย

97 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1

98 กรมการปกครอง 1

99 กรมการพัฒนาชุมชน 1

100 กรมที่ดิน 1

101 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

102 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1

103 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1

กระทรวงยุติธรรม

104 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1

105 กรมคุมประพฤติ 1

106 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1
107 กรมบังคับคดี 1
108 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ลำาดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

109 กรมราชทัณฑ์ 1
110 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1
111 ส�านักงานกิจการยุติธรรม 1
112 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1
113 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1
114 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

กระทรวงแรงงาน

115 ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1

116 กรมการจัดหางาน 1

117 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1

118 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1
119 ส�านักงานประกันสังคม 1

กระทรวงวัฒนธรรม

120 ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1

121 กรมการศาสนา 1
122 กรมศิลปากร 1
123 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1
124 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125 ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

126 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1

127 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1

กระทรวงศึกษาธิการ

128 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4

129 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 4

130 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4

131 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4

132 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4

กระทรวงสาธารณสุข

133 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1

134 กรมการแพทย์ 1

135 กรมควบคุมโรค 1

136. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1

137. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1

138. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1

139. กรมสุขภาพจิต 1

140 กรมอนามัย 1

141 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
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ลำาดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

กระทรวงอุตสาหกรรม

142 ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1

143 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1

144 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1

145 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1

146 ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 1

147 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1

148 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1

149 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1

ส่วนราชการไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

150 ส�านักราชเลขาธิการ 1

151 ส�านักพระราชวัง 1

152 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1

153 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 1

154 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1

155 ราชบัณฑิตยสถาน 1

156 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 1

157 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1

หมายเหตุ :

1 ส่วนราชการซึง่มฐีานะเป็นกรม ตามมาตรา 7 (4) และ มาตรา 18 (2) และ (3) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 (จ�านวน 142 แห่ง)

2  ส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี ตามมาตรา 18 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  (จ�านวน 2 แห่ง)

3  ส่วนราชการตามมาตรา 10 (2) (3) (4) และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และส่วนราชการตามมาตรา 10 (5) 

แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล (จ�านวน 7 แห่ง) 

4 ส่วนราชการตามมาตรา 10 (2) (3) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล

และเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (จ�านวน 5 แห่ง)

 * กองอ�านวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

 ** ศูนย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ ทีม่ไิด้สงักดัส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มฐีานะเป็นนติบิคุคล 

อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการเทียบเท่าปลัดกระทรวง

 *** ส�านักงานอัยการสูงสุด เดิมเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ไม่นับเป็นส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร ปัจจุบัน พระราชบัญญัติองค์กร

อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 บัญญัติให้ส�านักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและ 

การด�าเนินการอื่น และเป็นนิติบุคคล

 **** ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่ได้ด�าเนินการ

ออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว จึงเห็นควรไม่นับเป็นส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

__________________________________________________________

 4  ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557

   1.2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

    1. จังหวัด (76 จังหวัด) เป็นหน่วยบริหารราชการแผ่นดินในเขตพื้นที่ของจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด

รับนโยบายและค�าสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและประชาชน  

และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบ

ในราชการจังหวัดและอ�าเภอ 

    2. อ�าเภอ (878 อ�าเภอ โดยมี อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ�าเภอที่ตั้งล่าสุด  

เมือ่ธันวาคม พ.ศ. 2552) เป็นหน่วยจัดบรกิารสาธารณะแก่ประชาชนในอ�าเภอ โดยมีนายอ�าเภอเป็นหวัหน้าปกครองบังคบับญัชา

ข้าราชการในอ�าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ�าเภอ

   1.3) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น4

    1. องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (76 องค์การ) 

    2. เทศบาล (2,436 เทศบาล : เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 174 แห่ง เทศบาลต�าบล  

2,232 แห่ง)

    3. สุขาภิบาล (ไม่มี)

    4. องค์การบริหารส่วนต�าบล (5,339 องค์การ)

    5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

  2) รฐัวสิาหกจิ (58 แห่ง) (ตารางที ่1-2)  มลีกัษณะเฉพาะเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการให้บรกิารสาธารณะ

ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งผลิต จ�าหน่ายสินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะและ 

งานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรืองานที่มีความส�าคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือกิจกรรม 

ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน หรืองานท่ีเอกชนยังไม่พร้อม หรือต้องการแทรกแซงตลาดให้เกิดการแข่งขัน 

ที่เป็นธรรม หรือบริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งนี้ เพ่ือให้งานบริการสาธารณะนั้น ๆ ได้มาตรฐาน ท้ังในเรื่องคุณภาพ 

ปริมาณ และค่าใช้จ่าย 
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ตารางที่ 1-2  รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจ

ลำาดับที่ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัด

1 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ส�านักนายกรัฐมนตรี

2 โรงพิมพ์ต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

3 บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด กระทรวงกลาโหม

4 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

5 ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง

6 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

7 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

8 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ�ากัด กระทรวงการคลัง

9 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง

10 ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง

12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง

13 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

14 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

15 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย กระทรวงการคลัง

16 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กระทรวงการคลัง

17 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด กระทรวงการคลัง

18 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

19 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

20 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

21 การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

22 ส�านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

23 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

24 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

27 ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28 บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จ�ากัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

29 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ลำาดับที่ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัด

30 การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

31 การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

32 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม

33 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด กระทรวงคมนาคม

34 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ากัด กระทรวงคมนาคม

35 บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม

36 บริษัท ขนส่ง จ�ากัด กระทรวงคมนาคม

37 สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม

38 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

39 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

40 องค์การจัดการน�้าเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

41 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

42 องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

43 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

44 บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

45 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

46 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

47 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน

48 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน

49 องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

50 การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

51 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

52 การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

53 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

54 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

55 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57 องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข

58 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
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  3) องค์การมหาชน มีลักษณะเฉพาะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะ ทางสังคม 

และวัฒนธรรม หรือการด�าเนินการอันเป็นสาธารณะประโยชน์อ่ืน ซ่ึงไม่เหมาะท่ีจะใช้วิธีการของราชการในการบริหาร ทั้งนี้ 

องค์การมหาชนแบ่งประเภทตามกฎหมายจดัต้ังได้ 2 ประเภท ดงันี้

   3.1) องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 (จ�านวน 38 แห่ง) 

(ตารางที่ 1-3)

ตารางที่ 1-3  รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

ลำาดับที่ องค์การมหาชน รัฐมนตรีรักษาการ
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รมว.การพัฒนาสังคมฯ 27 กรกฎาคม 2543

2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รมว.ศึกษาธิการ 25 สิงหาคม 2543

3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว รมว.สาธารณสุข 11 กันยายน 2543

4 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 2 พฤศจิกายน 2543

5 ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา นายกรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน 2543

6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รมว.วัฒนธรรม 15 พฤศจิกายน 2543

7 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รมว.ศึกษาธิการ 30 พฤษภาคม 2544

8 ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายกรัฐมนตรี 27 กันยายน 2545

9 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร รมว.เกษตรและสหกรณ์ 14 มีนาคม 2546

10 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน รมว.พลังงาน 26 มีนาคม 2546

11 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน นายกรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2546

12 ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 23 กันยายน 2546

13 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ รมว.พาณิชย์ 31 ตุลาคม 2546

14 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รมว.พาณิชย์ 31 ธันวาคม 2546

15 ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ นายกรัฐมนตรี 4 พฤษภาคม 2547

16 ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน รมว.การคลัง 16 พฤษภาคม 2548

17 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รมว.ศึกษาธิการ 2 กันยายน 2548

18 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รมว.เกษตรและสหกรณ์ 14 ตุลาคม 2548

19 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 20 เมษายน 2549

20 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 6 กรกฎาคม 2550

21 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 16 กรกฎาคม 2550

22 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 19 กันยายน 2551

23 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 31 ธันวาคม 2551

24 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 31 ธันวาคม 2551

25 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รมว.กลาโหม 31 ธันวาคม 2551

26 ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รมว.เกษตรและสหกรณ์ 22 มิถุนายน 2552

27 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รมว.สาธารณสุข 22 มิถุนายน 2552

28 หอภาพยนตร์ รมว.วัฒนธรรม 22 มิถุนายน 2552
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ลำาดับที่ องค์การมหาชน รัฐมนตรีรักษาการ
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

29 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 1 กันยายน 2552

30 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 กุมภาพันธ์ 2554

31 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 กุมภาพันธ์ 2554

32 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายกรัฐมนตรี 30 มีนาคม 2554

33 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกรัฐมนตรี 10 พฤษภาคม 2554

34 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 27 พฤษภาคม 2554

35 ศูนย์คุณธรรม รมว.วัฒนธรรม 9 มิถุนายน 2554

36 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รมว.ยุติธรรม 13 มิถุนายน 2554

37 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รมว.สาธารณสุข 10 สิงหาคม 2555

38 ส�านักงานพัฒนาพิงคนคร นายกรัฐมนตรี 11 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556

   3.2) องค์การมหาชนท่ีจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัเิฉพาะ รวม 31 แห่ง ประกอบด้วย องค์กรในก�ากับ

ของรัฐ 15 องค์กร (ตารางที่ 1-4) และมหาวิทยาลัยในก�ากับ 16 แห่ง

ตารางที่ 1-4  รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานในกำากับ)

ลำาดับที่ องค์การมหาชน รัฐมนตรีรักษาการ
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

1 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 29 ธันวาคม 2534

2 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นายกรัฐมนตรี 2 เมษายน 2535

3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รมว.สาธารณสุข 9 เมษายน 2535

4 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 12 กันยายน 2540

5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รมว.ศึกษาธิการ 1 กันยายน 2541

6 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รมว.อุตสาหกรรม 17 กุมภาพันธ์ 2543

7 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รมว.สาธารณสุข 7 พฤศจิกายน 2544

8 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รมว.สาธารณสุข 18 พฤศจิกายน 2545

9 ส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี 30 ธันวาคม 2547

10 คุรุสภา (เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การ
มหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ)

รมว.ศึกษาธิการ 24 พฤษภาคม 2546

11 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ 24 พฤษภาคม 2546

12 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และ
รมว.สาธารณสุข

19 มีนาคม 2550

13 สถาบันอนุญาโตตุลาการ รมว.ยุติธรรม 16 กรกฎาคม 2550

14 ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาติ

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 13 กุมภาพันธ์ 2551

15 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รมว.สาธารณสุข 6 มีนาคม 2551
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  4) หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

   4.1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (7 แห่ง) (ตารางท่ี 1-5) มีหน้าท่ีในลักษณะใด 

ลกัษณะหนึง่ ดังต่อไปนี้

    1. หน่วยธรุการขององค์การของรฐัท่ีท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น

    2. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐท่ีท�าหน้าท่ีให้บริการ เช่น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ตารางที่ 1-5  รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ

ลำาดับที่ หน่วยงาน รัฐมนตรีผู้รักษาการ
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

1 ธนาคารแห่งประเทศไทย รมว.การคลัง 8 ธันวาคม 2485

2 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รมว.การคลัง 16 มีนาคม 2535

3 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี 19 ธันวาคม 2553

4 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกันภัย รมว.การคลัง 31 สิงหาคม 2550

5 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน รมว.พลังงาน 10 ธันวาคม 2550

6 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย นายกรัฐมนตรี และ 
รมว.การคลัง

14 มกราคม 2551

7 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รมว.การคลัง 13 กุมภาพันธ์ 2551

   4.2) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล กองทุนจะบริหารในรูปคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องมีหน่วยธุรการเป็นเครื่องมือ

ท�าการของคณะกรรมการ หน่วยธรุการดงักล่าวจะเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสามรูปแบบต่อไปนี้ 

    1. รัฐวิสาหกิจ 

    2. องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ 

    3. ส่วนราชการ 

   4.3) หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ  มีสถานะเป็นหน่วยงานให้บรกิารภายในของระบบราชการ  มีลักษณะกึง่อสิระ  

แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  โดยยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ 

มีเป้าหมายให้บริการแก่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นอันดับแรก และหากมีก�าลังการผลิตหรือขีดความสามารถเหลืออยู่ สามารถ 

ให้บริการหน่วยงานอื่นและประชาชนได้  ปัจจุบันมีหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ จ�านวน 2 แห่ง ดังนี้

    1. ให้บรกิารด้านพาณชิยกรรมหรอือตุสาหกรรม ได้แก่ ส�านกัพมิพ์คณะรฐัมนตรีและราชกจิจานเุบกษา 

สังกัดส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ประกาศแปลงสภาพในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549)
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__________________________________________________________

 5  ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2555 : ส�านักงาน ก.พ. ธีรานุสรณ์การพิมพ์ กรุงเทพมหานคร 2556
 6  ประเภทบุคลากรตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 7  ประเภทบุคลากรตามระบบบริหารงานบุคคลของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

    2. ให้บริการด้านบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี สังกัดส�านักงาน ก.พ.ร. (ประกาศแปลงสภาพในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548)

    นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอีกประเภทหนึ่ง ที่ท�าหน้าที่ให้บริการสาธารณะโดยใช้อ�านาจรัฐ หรือ 

เป็นกลไกของรัฐ แต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ มี 3 ประเภท ได้แก่

    (1) สภาวิชาชีพ เช่น แพทยสภา สภาทนายความ สภาการพยาบาล ฯลฯ

    (2) สภาบันภายใต้มูลนิธิ เช่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม สถาบันเฉพาะด้าน 7 แห่ง ภายใต้ “อุตสาหกรรมมูลนิธิ” สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังภายใต ้

มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง ฯลฯ

    (3) นิติบุคคลเฉพาะกิจ (1 แห่ง) เป็นเครื่องมือพิเศษท่ีรัฐบาลจัดตั้งเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชน 

ได้แก่ นิติบุคคลเฉพาะกิจ ตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

 1.3.2 กำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 

  ก�าลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25555   มจี�านวน 2,221,555 คน (ไม่รวมข้าราชการทหาร) 

คิดเป็นร้อยละ 3.44 ของจ�านวนประชากรของประเทศ (64.46 ล้านคน) โดยมีสัดส่วนก�าลังคนภาครัฐ 1 คน ต่อประชากร  

29 คน ทั้งนี้ ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานราชการ และ

พนักงานจ้าง ที่สังกัดอยู่ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน ในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

  1) ประเภทกำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 

   ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน (ไม่รวมข้าราชการทหาร) จ�าแนกได้เป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย  

ข้าราชการประจ�า ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ6 และพนักงานจ้าง7 และในการบริหารก�าลังคนภาครัฐ 

ในฝ่ายพลเรือน ต้องด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการบริหารก�าลังคนภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์การปรับขนาด 

ก�าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 และมาตรการบริหารก�าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครัฐ (คปร.) และในการบรรลุเป้าหมาย 

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 ก�าหนดให้ลดก�าลังคนภาคราชการลง 

ร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพ่ือให้ระบบราชการมีขนาดกะทัดรัด มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและ 

มีขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินงาน  ท้ังนี้ จากข้อมูลก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 

ของส�านกังาน ก.พ. พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีก�าลงัคนภาครฐั รวม 2,221,555 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  

มีอยู ่ 1,919,080 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2555 ก�าลังคนภาครัฐเพ่ิมขึ้น 

จ�านวน 302,475 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.76
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   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 2,221,555 คน 

ประกอบด้วย ข้าราชการประจ�า 1,252,733 คน (ร้อยละ 56.39) ลูกจ้างประจ�า 202,106 คน (ร้อยละ 9.10) ลูกจ้างชั่วคราว 

446,122 คน (ร้อยละ 20.08) พนักงานราชการ 127,296 คน (ร้อยละ 5.73) และพนักงานจ้าง 193,298 คน (ร้อยละ 8.70) 

(ภาพที่ 1-1) 

ภาพที่ 1-1  กำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำาแนกตามประเภท

   เมื่อพิจารณาภาพรวมก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ถึง 

พ.ศ. 2555 พบว่า ก�าลังคนภาครัฐในภาพรวมเพิ่มขึ้นทุกประเภท ยกเว้นลูกจ้างประจ�า รวมจ�านวนที่เพิ่มขึ้น 185,206 คน 

จ�าแนกเป็นข้าราชการ จ�านวน 31,471 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ�านวน 5,189 คน พนักงานราชการ จ�านวน 67,815 คน 

พนักงานจ้าง จ�านวน 80,731 คน โดยลูกจ้างประจ�าลดลง จ�านวน 56,494 คน และเมื่อพิจารณาก�าลังคนภาครัฐท่ีเพิ่มขึ้น 

พบว่าพนักงานราชการเป็นประเภทที่เพิ่มมากที่สุด (ร้อยละ 114.01) ส่วนพนักงานจ้าง ข้าราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 

เพิ่มขึ้นในภาพรวม โดยมียอดที่เพิ่มลดหลั่นกันลงมา คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 71.72 ร้อยละ 2.58 และร้อยละ 1.18 ตามล�าดับ 

ยกเว้นลูกจ้างประจ�าที่ลดลงต่อเนื่องทุกปี คิดเป็นร้อยละ -21.85 (ตารางที่ 1-6) (ภาพที่ 1-2)

พนักงานราชการ
127,296 คน

(5.73%)

พนักงานจ้าง
193,298 คน

(8.70%)
ข้าราชการประจ�า
1,252,733 คน

(56.39%)

ลูกจ้างประจ�า
202,106 คน

(9.10%)

ลูกจ้างชั่วคราว
446,122 คน
(20.08%)

ที่มา : ส�านักงาน ก.พ. อ้างแล้ว
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ตารางที่ 1-6  กำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555 

ปีงบประมาณ ข้าราชการ เพิ่ม/ลด
ลูกจ้าง 

ประจำา
เพิ่ม/ลด

ลูกจ้าง

ชั่วคราว
เพิ่ม/ลด

พนักงาน

ราชการ
เพิ่ม/ลด พนักงานจ้าง เพิ่ม/ลด รวม

พ.ศ. 2548 1,221,262 258,600 440,933 59,481 - 1,980,276

พ.ศ. 2549 1,258,919 37,657 258,494 -106 203,348  -237,585 85,752 26,271 112,567 1,919,080

พ.ศ. 2550 1,275,350 16,431 248,547 -9,947 196,299 -7,049 92,138 6,386 126,824 14,257 1,939,158

พ.ศ. 2551 1,271,620 -3,730 237,786 -10,761 281,831   85,532 100,992 8,854 145,726 18,902 2,037,955

พ.ศ. 2552 1,280,456 8,836 224,816 -12,970 276,475 -5,356 106,493 5,501 147,836 2,110 2,036,076

พ.ศ. 2553 1,292,466 12,010 213,797 -11,019 380,806 104,331 101,966 -4,527 123,649 -24,187 2,112,684

พ.ศ. 2554 1,272,095 -20,371 210,098 -3,699 475,828 95,022 121,613 19,647 180,134 56,485 2,259,768

พ.ศ. 2555 1,252,733 -19,362 202,106 -7,992 446,122 -29,706 127,296 5,683 193,298 13,164 2,221,555

การเปลีย่นแปลง

ช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2555
+2.58% 31,471 -21.85% -56,494 +1.18% 5,189 +114.01% 67,815 +71.72% 80,731

(หน่วย : คน)

ที่มา : ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2555 ส�านักงาน ก.พ.

ภาพที่ 1-2  แนวโน้มกำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

250,000

0

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

2,000,000

2,250,000

2,500,000

ทุกประเภท 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจำา 

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานราชการ 

พนักงานจ้าง
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    อนึ่ง ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทั้งหมดกระจายอยู่ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

จ�านวน 1,769,325 คน และอยู่ในส่วนท้องถิ่น จ�านวน 452,230 คน (ตารางที่ 1-7) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบก�าลังคนภาครัฐ 

ตามลักษณะการจ้างงาน พบว่าก�าลังคนประเภทจ้างงานตลอดชีพ (ข้าราชการและลูกจ้างประจ�า) กับประเภทจ้างงาน 

ตามระยะเวลาหรือสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง) มีสัดส่วน 1,454,839 คน (ร้อยละ 65.49) 

ต่อ 766,716 คน (ร้อยละ 34.51) หรือประมาณ 2 ต่อ 1 (ภาพที่ 1-3)

ตารางที่ 1-7  ภาพรวมกำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเภทกำาลังคน จำานวน (คน) ร้อยละ

รวมทั้งหมด 2,221,555 100.00

• ข้าราชการ
• ลูกจ้างประจ�า
• ลูกจ้างชั่วคราว
• พนักงานราชการ
• พนักงานจ้าง

1,252,733
202,106
446,122
127,296
193,298

56.39
9.10

20.08
5.73
8.70

ส่วนกลางและภูมิภาค 1,769,325 100.00

• ข้าราชการ
• ลูกจ้างประจ�า
• ลูกจ้างชั่วคราว
• พนักงานราชการ

1,057,338
140,968
443,723
127,296

59.76
7.97

25.08
7.19

ส่วนท้องถิ่น 452,230 100.00

• ข้าราชการ
• ลูกจ้างประจ�า
• ลูกจ้างชั่วคราว
• พนักงานจ้าง

195,395
61,138
2,399

193,298

43.21
13.52
0.53

42.74

ที่มา : ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2555 ส�านักงาน ก.พ. 

34.51

65.49

32.27

67.73

43.27

56.73

100%

50%

0%
รวมทุกประเภท ส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น

จ้างงานตามระยะเวลา

จ้างงานตลอดชีพ

ภาพที่ 1-3  สัดส่วนกำาลังคนภาครัฐ จำาแนกตามลักษณะการจ้างงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

  2) ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน 

   จากก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทั้ง 5 ประเภท รวม 2,221,555 คน ข้าราชการเป็นก�าลังคนภาครัฐ 

ที่ใหญ่ที่สุด โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 1,252,733 คน (ลดลงจ�านวน 19,362 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ซึ่งมีข้าราชการรวมทั้งสิ้น 1,272,095 คน) ประกอบด้วยข้าราชการประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมข้าราชการทหาร) รวม 12 ประเภท 

มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีกฎหมายให้อ�านาจบริหารเป็นการเฉพาะของตนเองและมีอิสระแยกจากกัน เช่น ประเภท

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในก�ากับของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นต้น

   หากพิจารณาจ�านวนข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จ�าแนกตามประเภท พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีจ�านวนมากที่สุด คือ จ�านวน 435,329 คน หรือ ร้อยละ 34.75 รองลงมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

จ�านวน 362,534 คน (ร้อยละ 28.94) และข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 201,423 คน (ร้อยละ 16.08) ตามล�าดับ ส่วนที่เหลือ 

อีกร้อยละ 20.23 เป็นข้าราชการประเภทอื่น ๆ โดยประเภทข้าราชการที่มีจ�านวนน้อยที่สุด คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

จ�านวน 2,903 คน หรือ ร้อยละ 0.23  ส�าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด พนักงานส่วนต�าบล พนักงานเทศบาล) มีจ�านวน 195,395 คน หรือ ร้อยละ 15.60 ของจ�านวนข้าราชการ 

ในฝ่ายพลเรือนทั้งหมด (ตารางที่ 1-8)

ตารางที่ 1-8  ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำาแนกตามประเภทข้าราชการ

ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน จำานวน (คน) ร้อยละ

 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ก.พ. 362,534 28.94

 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. 435,329 34.75

 3. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. 33,274 2.66

 4. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ก.ร. 2,903 0.23

 5. ข้าราชการต�ารวจ ก.ตร. 201,423 16.08

 6. ข้าราชการอัยการ ก.อ. 3,259 0.26

 7. ข้าราชการตุลาการ ก.ต. 4,359 0.35

 8. ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ - 14,257 1.14

 9. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ก.ก. 35,647 2.85

 10. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.จ. 8,634 0.68

 11. พนักงานส่วนต�าบล ก.อบต. 68,487 5.47

 12. พนักงานเทศบาล ก.ท. 82,627 6.60

รวม 1,252,733 100

ที่มา : ส�านักงาน ก.พ. อ้างแล้ว
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   ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน รวม 1,252,733 คน จ�าแนกเป็น ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง 833,816 คน 

(ร้อยละ 66.56) ส่วนภูมิภาค 223,522 คน (ร้อยละ 17.84) และส่วนท้องถิ่น 195,395 คน (ร้อยละ 15.60) ทั้งนี้ 

ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนส่วนใหญ่ จ�านวน 513,730 คน (ร้อยละ 41.01) ปฏิบัติภารกิจในด้านการศึกษา โดยร้อยละ 37.52 

(470,004 คน) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นส่วนราชการท่ีมีข้าราชการปฏิบัติงานในสังกัดมากท่ีสุด ส�าหรับภารกิจที่มี

ข้าราชการปฏิบัติงานในล�าดับรองลงมา คือ ภารกิจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จ�านวน 201,423 คน (ร้อยละ 16.08)  

ภารกิจด้านการสาธารณสุข จ�านวน 173,240 คน (ร้อยละ 13.83) ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในภารกิจอื่น ๆ (ตารางที่ 1-9)

ตารางที่ 1-9  ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จำาแนกตามการจัดระเบียบบริหารราชการและส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส่วนราชการ รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1,057,338 833,816 223,522
ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,468 6,134 334
กระทรวงการคลัง 29,783 26,926 2,857
กระทรวงการต่างประเทศ 1,491 1,491
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(1) 1,657 1,416 241
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4,734 3,823 911
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,563 25,901 8,662
กระทรวงคมนาคม 14,085 10,364 3,721
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,343 9,147 1,196
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,987 1,629 358
กระทรวงพลังงาน 1,272 1,088 184
กระทรวงพาณิชย์ 3,461 3,067 394
กระทรวงมหาดไทย 39,992 8,001 31,991
กระทรวงยุติธรรม 17,042 11,214 5,828
กระทรวงแรงงาน 6,041 3,271 2,770
กระทรวงวัฒนธรรม(2) 4,455 2,825 1,630
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 761 761
กระทรวงศึกษาธิการ(3) 470,004 469,985 19
กระทรวงสาธารณสุข 173,240 20,263 152,977

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,333 2,569 764

ส่วนราชการไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 211,107 210,343 764
ส�านักราชเลขาธิการ 456 456
ส�านักพระราชวัง 2,309 2,309
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 883 166 717
ส�านักงาน กปร. 121 121
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 199 199
ราชบัณฑิตยสถาน 65 65
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 196 196
ส�านักงานอัยการสูงสุด(4) 5,386 5,339 47
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ส่วนราชการ รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 69 69
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 201,423 201,423

ส่วนราชการอิสระตามรัฐธรรมนูญ 18,616 10,695 7,921
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2,481 1,193 1,288
ส�านักงาน ป.ป.ช. 1,069 826 243
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 116 116
ส�านักงานศาลยุติธรรม(5) 12,968 7,165 5,803
ส�านักงานศาลปกครอง 1,881 1,294 587
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 101 101

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2,903 2,903
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1,851 1,851
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,052 1,052

ส่วนท้องถิ่น 195,395 195,395
กรุงเทพมหานคร 35,647 35,647
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8,634 8,634
องค์การบริหารส่วนต�าบล 68,487 68,487
เทศบาล 82,627 82,627

รวม 1,252,733 833,816 223,522 195,395

ร้อยละ 100 66.56 17.84 15.60

(หน่วย : คน)
หมายเหตุ  (1) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,015 คน
 (2) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 985 คน
 (3) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 433,329 คน และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 33,274 คน
 (4) รวมข้าราชการอัยการ จ�านวน 3,259 คน
 (5) รวมข้าราชการตุลาการ จ�านวน 4,359 คน
ที่มา : ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2555 ส�านักงาน ก.พ.

   จากการทีข้่าราชการในฝ่ายพลเรอืนส่วนใหญ่ปฏิบตัริาชการขึน้ตรงต่อราชการบรหิารส่วนกลาง (ร้อยละ 66.56) 
รองลงมาคือ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 17.84) และส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 15.60) ตามล�าดับ สะท้อนให้เห็นว่า 
งานบรกิารสาธารณะของประเทศส่วนใหญ่อยูใ่นบงัคับบญัชาของหวัหน้าส่วนราชการในราชการบรหิารส่วนกลาง ท�าให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจไม่สามารถท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการบริการสาธารณะในจังหวัดและอ�าเภอ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างเสมอภาค รวดเรว็ มปีระสิทธิภาพ เกดิประสทิธผิลได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ 
และนโยบายและทศิทางของรัฐทีต้่องการให้ส่วนภมูภิาคและส่วนท้องถิน่มขีนาดใหญ่ขึน้ เพือ่ท�าหน้าทีด่แูลรบัผดิชอบการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ พร้อมกันน้ันก็มีนโยบายลดสัดส่วนของข้าราชการในส่วนกลางลง โดยมีการก�าหนด 
เป้าหมายไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554) ท่ีจะลดก�าลังคนภาคราชการ 
ส่วนกลางให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเมื่อสอบทานแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จ�านวนข้าราชการในฝ่ายพลเรือน
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 พบว่าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางมีข้าราชการลดลง 29,163 คน  
(จาก 890,743 คน ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 861,580 คน ในปี พ.ศ. 2554) คิดเป็นร้อยละ 3.27 
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   การกระจายของข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จ�าแนกตามพื้นท่ีปฏิบัติงาน พบว่า กระจายอยู่ ภาคเหนือ 

ร้อยละ 17.87 (223,872 คน) ภาคกลางร้อยละ 18.98 (237,759 คน) ภาคตะวันออก ร้อยละ 3.91 (48,994 คน) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 29.55 (370,120 คน) และภาคใต้ ร้อยละ 14.50 (181,631 คน) ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.12 

(189,459 คน) ปฏิบัติงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีข้าราชการในฝ่ายพลเรือนอีก 898 คน หรือร้อยละ 0.07 

ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศ (ตารางที่ 1-10)

ตารางที่ 1-10  ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จำาแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน และส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส่วนราชการ รวม

กลุ่มพื้นที่ปฏิบัติงาน

ต่างประเทศ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาค

ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,468 5 4,500 379 733 88 375 388

กระทรวงการคลัง 29,783 7 12,980 3,345 5,055 1,505 3,751 3,140

กระทรวงการต่างประเทศ 1,491 698 793

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(1) 1,657 401 264 344 84 294 270

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 4,734 1,438 757 978 185 794 582

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,563 15 10,724 5,504 5,598 1,213 7,593 3,916

กระทรวงคมนาคม 14,085 6,249 2,105 1,731 460 2,097 1,443

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 10,343 4,618 2,069 1,036 221 1,377 1,022

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1,987 1,218 205 104 21 226 213

กระทรวงพลังงาน 1,272 1,088 47 49 10 48 30

กระทรวงพาณิชย์ 3,461 133 272 169 2,626 23 156 82

กระทรวงมหาดไทย 39,992 7,526 7,250 7,163 1,355 10,657 6,041

กระทรวงยุติธรรม 17,042 4,729 2,391 4,197 719 2,921 2,085

กระทรวงแรงงาน 6,041 22 1,858 806 1,504 225 940 686

กระทรวงวัฒนธรรม(2) 4,455 1433 588 998 123 780 533

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 761 2 759

กระทรวงศึกษาธิการ(3) 470,004 29,969 89,298 85,102 16,144 181,061 68,430

กระทรวงสาธารณสุข 173,240 4,866 35,522 44,706 8,401 48,027 31,718

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,333 9 2,186 272 293 85 282 206

ส่วนราชการไม่สังกัดฯ(4) 211,107 7 44,827 36,910 37,282 8,502 50,863 32,716

ส่วนราชการอิสระฯ(5) 21,519 11,378 2,169 2,537 768 2,721 1,946

ท้องถิ่น 195,395 35,647 33,822 35,723 8,862 55,157 26,184

รวมทั้งหมด 1,252,733 898 189,459 223,872 237,759 48,994 370,120 181,631

ร้อยละ 100.00 0.07 15.12 17.87 18.98 3.91 29.55 14.50

(หน่วย : คน)
หมายเหตุ (1) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,015 คน
 (2) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 985 คน
 (3) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 433,329 คน และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 33,274 คน
 (4) รวมข้าราชการอัยการ จ�านวน 3,259 คน และข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 201,423 คน
 (5) รวมข้าราชการรัฐสภาสามญั จ�านวน 2,903 คน ข้าราชการตลุาการ จ�านวน 4,359 คน และข้าราชการองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนญู จ�านวน 14,257 คน

ที่มา : ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2555 ส�านักงาน ก.พ.   
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

   หากไม่รวมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนจะปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มากทีส่ดุ รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนอื และภาคใต้ ตามล�าดบั ส่วนภาคตะวนัออกเป็นพืน้ทีท่ีม่ข้ีาราชการในฝ่ายพลเรือน

ไปปฏิบัติงานน้อยที่สุด

 1.3.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 2,400,000 ล้านบาท ได้จัดสรรเพื่อด�าเนินงาน

ด้านต่าง ๆ ตามงบรายจ่ายที่ส�าคัญ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 

เมื่อพิจารณางบรายจ่ายด้านบุคลากร มีจ�านวน 577,325.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.1 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด

  เมื่อพิจารณาเฉพาะจ�านวนเงินงบประมาณที่ปรากฏใน “งบบุคลากร” พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 

เป็นต้นมา งบประมาณด้านบุคลากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยงบบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดสรร

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นจ�านวน 29,634.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 แต่หากเปรียบเทียบสัดส่วนงบบุคลากร

ต่องบประมาณแผ่นดิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่า สัดส่วนงบบุคลากรลดลง 

อย่างต่อเนื่องระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ก่อนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา (ตารางที่ 1-11)  

ตารางที่ 1-11  การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2556 หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย
(หน่วย : 
ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ.
ปีฯ พ.ศ. 2556
เทียบกับปีฯ
พ.ศ. 2555

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
จำานวน
เพิ่ม/ลด

ร้อยละ

1. งบบุคลากร
 (สัดส่วนต่อ 
 งบประมาณ)

306,571.8
(29.8%)

362,054.8
(30.2%)

385,639.3
(28.4%)

426,606.9
(27.2%)

461,376.6
(27.8%)

478,212.2
(24.5%)

474,589.0
(27.9%)

495,895.8
(22.9%)

547,690.9
(23.0%)

577,325.1
(24.1%)

29,634.2 5.4

2. งบดำาเนินงาน
 (สัดส่วนต่อ 
 งบประมาณ)

92,741.6
(9.0%)

105,179.4
(8.8%)

115,418.8
(8.5%)

141,330.7
(9.0%)

157,097.5
(9.5%)

180,594.0
(9.2%)

189,291.5
(11.2%)

233,354.8
(10.7%)

213,267.6
(9.0%)

228,134.5
(9.5%)

14,866.9 7.0

3. งบลงทุน
 (สัดส่วนต่อ 
 งบประมาณ)

13,492.2
(11.1%)

131,777.8
(11.0%)

137,991.2
(10.1%)

179,594.3
(11.5%)

185,224.6
(11.1%)

213,978.4
(11.0%)

137,677.8
(8.1%)

253,899.5
(11.7%)

264,465.9
(11.1%)

288,104.6
(12.0%)

23,638.7 8.9

4. งบเงินอุดหนุน
 (สัดส่วนต่อ  
 งบประมาณ)

226,176.7
(22.0%)

287,134.1
(23.9%)

344,492.5
(25.3%)

370,976.7
(23.7%)

416,223.3
(25.1%)

514,841.6
(26.4%)

438,732.0
(25.8%)

523,680.9
(24.1%)

575,677.3
(24.2%)

653,757.2
(27.2%)

78,079.9 13.6

5. งบรายจ่ายอื่น
 (สัดส่วนต่อ 
 งบประมาณ)

289,017.7
(28.1%)

313,853.9
(26.1%)

376,458.2
(27.7%)

447,691.4
(28.6%)

440,078.3
(26.5%)

564,073.8
(28.9%)

459,809.7
(27.0%)

663,136.5
(30.6%)

778,898.3
(32.7%)

652,678.6
(27.2%)

-126,219.7 -16.2

รวม 1,028,000.0 1,200,000.0 1,360,000.0 1,566,200.0 1,666,000.0 1,951,700.0 1,700,000.0 2,169,967.5 2,380,000.0 2,400,000.0 20,000.0 0.8

หมายเหตุ :
งบบุคลากร รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
งบด�าเนินงาน รายจ่ายเพื่อการบริหารและด�าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
งบลงทุน รายจ่ายเพื่อการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
งบเงินอุดหนุน  รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชนและนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งจ�าแนกรายจ่ายเป็น 

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน และงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใด หรือส�านักงบประมาณก�าหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายนี้ ซึ่งจ�าแนกรายจ่ายเป็น งบบุคลากร งบด�าเนินงาน  

และงบลงทุน

ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2556 ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี
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  อย่างไรก็ดี งบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐมิได้มีปรากฏอยู่เฉพาะในงบบุคลากร แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

บุคลากรภาครัฐบางส่วนปรากฏอยู่ในงบประมาณหมวดอื่น ๆ ท�าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐในงบบุคลากรตามเอกสาร 

งบประมาณต�่ากว่าความเป็นจริง  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ (รวมค่าใช้จ่าย 

ที่เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐทุกประเภท ซึ่งรวมถึงบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น) 

โดยรวมงบบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่อยู่ในงบประมาณหมวดอื่น ๆ  เช่น บ�าเหน็จ บ�านาญ เงินช่วยเหลือ

ในกรณต่ีาง ๆ   ค่ารกัษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าทีพั่กเพือ่งานราชการ ทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น 

จ�านวน 1,282,575.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.44 ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ภาพที่ 1-4) 

(ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยกรมบัญชีกลาง)

ขีดสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ1.4

 1.4.1 ความเป็นประเทศที่เอื้อต่อการลงทุนประกอบธุรกิจ (Doing Business)

  ในรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ที่ธนาคารโลกจัดท�าขึ้นเพื่อรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่าย 

ในการเข้าไปประกอบธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประจ�าปี พ.ศ. 2556 โดยการส�ารวจความคิดเห็นของหน่วยงาน 

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เกีย่วกบักระบวนการ ขัน้ตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และระบบการอ�านวยความสะดวกของหน่วยงาน

ของรัฐว่ามีความสะดวกหรือเอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงประกอบด้วยตัวช้ีวัดในการ 

ส�ารวจ 9 ด้าน ตามวงจรธุรกิจ ต้ังแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ โดยจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 

ถึงพฤษภาคม 2556 น้ัน ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 18 จาก 185 ประเทศ (ภาพที่ 1-5) ที่มีบรรยากาศ 

เอื้อต่อการลงทุนประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก ซ่ึงยังคงรักษาการเป็น 20 อันดับแรกของประเทศที่น่าลงทุน (ตารางที่ 1-12)  

ซึ่งผลการจัดอันดับมีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจาก 

นกัลงทนุต่างประเทศจะน�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจเข้าไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ ซึง่ประเทศทีม่กีารด�าเนนิธรุกจิง่าย 

ภาพที่ 1-4  สัดส่วนงบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรภาครัฐ

1,282,575.02 ล้านบาท
(53.44%)

งบรายจ่าย
ด้านอื่นๆ

1,117,424.98 ล้านบาท
(46.56%)
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ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

มีกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน ถือได้ว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุน  อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ และท�าให้

ภาครฐัได้เหน็ช่องทางในการปรบัปรงุกระบวนการท�างานหรอืกฎระเบยีบต่าง ๆ  ให้มปีระสทิธภิาพได้ชดัเจน ตลอดจนการน�าตวัอย่าง

ของประเทศอื่น ๆ ที่มีระบบที่ดีมาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  อย่างไรก็ดี ประเด็นการจดทะเบียนทรัพย์สิน 

การช�าระภาษี  และการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ยังคงเป็นประเด็นท้าทายของประเทศไทย (ตารางที่ 1-13)

ที่มา : * World Bank The Doing Business 2013, Report 2013
 ** http://www.doingbusiness.org/documents/fullreport/2013/DB12-full-report.pdf

ภาพที่ 1-5  อันดับของประเทศไทยในนานาประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2556

 (ค.ศ. 2005 - ค.ศ. 2013)*

ตารางที่ 1-12  ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด  ปี พ.ศ. 2556  20 อันดับแรก

อันดับ ประเทศ อันดับ ประเทศ

1 สิงคโปร์ 11 ฟินแลนด์

2 ฮ่องกง 12 มาเลเซีย

3 นิวซีแลนด์ 13 สวีเดน

4 สหรัฐอเมริกา 14 ไอซ์แลนด์

5 เดนมาร์ค 15 ไอร์แลนด์

6 นอร์เวย์ 16 ไต้หวัน

7 สหราชอาณาจักร 17 แคนาดา

8 เกาหลีใต้ 18 ไทย

9 จอร์เจีย 19 มอริเชียส

10 ออสเตรเลีย 20 เยอรมัน

ที่มา : http://www.doingbusiness.org/documents/DB13_Overview.pdf
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ตารางที่ 1-13  การเปรียบเทียบอันดับของประเทศไทย (จำาแนกตามประเด็นในการประเมิน) ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556

ประเด็น
หน่วยงานหลัก /  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อันดับ 
ในปี พ.ศ. 

2554

อันดับ 
ในปี พ.ศ. 

2555

อันดับ 
ในปี พ.ศ. 

2556

อันดับ
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน

• การเริ่มต้นธุรกิจ  
(Starting a Business)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ส�านักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

95 78 85 +7

• การขออนุญาตก่อสร้าง 
(Dealing with Construction Permits)

กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)
การประปานครหลวง

12 14 16 +2

• การขอใช้ไฟฟ้า  
(Getting Electricity)

การไฟฟ้านครหลวง
- 9 10 +1

• การจดทะเบียนทรัพย์สิน  
(Registering Property)

กรมที่ดิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 19 28 26 -2

• การได้รับสินเชื่อ  
(Getting Credit)

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด

72 67 70 +3

• การคุ้มครองผู้ลงทุน  
(Protecting Investors)

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12 13 13 ไม่เปลี่ยนแปลง

• การช�าระภาษี  
(Paying Taxes)

กรมสรรพากร
กรมที่ดิน
กรมสรรพสามิต
กรมการขนส่งทางบก
ส�านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานคร

91 100 96 -4

• การค้าระหว่างประเทศ  
(Trading across Borders)

กรมศุลกากร
กรมการค้าต่างประเทศ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

12 17 20 +3

• การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง  
(Enforcing Contracts)

กรมบังคับคดี
ส�านักงานศาลยุติธรรม

25 24 23 -1

• การแก้ปัญหาการล้มละลาย  
(Resolving Insolvency)

กรมบังคับคดี
ส�านักงานศาลยุติธรรม

46 51 58 +7

ที่มา :  World Bank, อ้างแล้ว.
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 1.4.2 ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ธนาคารโลก

ที่มา : http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

ภาพที่ 1-6  สภาวะธรรมาภิบาลของโลกในมิติประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) ปี พ.ศ. 2555

  ส�านักงานธรรมาภิบาลโลกซึง่เป็นหน่วยงานสงักัดธนาคารโลกได้เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัดชันสีภาวะธรรมาภบิาล

ของโลก (Worldwide Governance Indicators: WGI) ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2555 โดยวัดทั้งหมด 6 มิติ คือ

  1. การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability)

  2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง (Political Stability and Absence of 

Violence/Terrorism)

  3. ประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness)

  4. คุณภาพของมาตรฐานการควบคุม (Regulatory Quality)

  5. นิติธรรม (Rule of Law)

  6. การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption)
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  จากการจัดเก็บดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ค่าดัชนีทุกมิติอยู่ในระดับทรงตัว 

ไม่ต่างจากปี พ.ศ. 2554 มากนัก โดยมิติประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) อยู่ใน Percentile Rank 

ที่ 50 - 75 (ภาพที่ 1-6) และเมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 พบว่า มิติที่มีอันดับ 

(Percentile Rank) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 มี 3 มิติ ได้แก่ มิติการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ 

(Voice and Accountability) จากอันดับที่ 33.8 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นอันดับที่ 37 ในปี พ.ศ. 2555  มิติคุณภาพของมาตรฐาน

การควบคุม (Regulatory Quality) จากอันดับที่ 56 ในปี พ.ศ. 2554 เพิ่มเป็นอันดับที่ 58 ในปี พ.ศ. 2555 และ มิตินิติธรรม 

(Rule of Law) จากอันดับที่ 48.83 ในปี พ.ศ. 2554 เพิ่มเป็นอันดับที่ 50 ในปี พ.ศ. 2555

  ส่วนมิติทีม่อีนัดับลดลงจากปี พ.ศ. 2554 คือ มติคิวามมเีสถียรภาพทางการเมอืงและการปราศจากความรนุแรง 

(Political Stability and Absence of Violence/ Terrorism) โดยอยู่ในอันดับที่ 13 ในปี พ.ศ. 2555 ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 

ซ่ึงอยู่ในอันดับที่ 14 และมิติการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ลดลงจากอันดับท่ี 50 

ในปี พ.ศ. 2554 เป็นอันดับที่ 47 ในปี พ.ศ. 2555

  ส�าหรบัมติปิระสทิธภิาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) นัน้ เป็นมติิทีม่อัีนดบัค่อนข้างคงทีต่ลอด 

4 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555) โดยในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 อยู่ในอันดับที่เท่ากันคือ 61 (ภาพที่ 1-7)

ที่มา :  http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

ภาพที่ 1-7  ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล (Governance Indicators) ของประเทศไทย  ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2009 - ค.ศ. 2012)
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 1.4.3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) หมายถึง ขีดความสามารถและ 

ผลประกอบการของประเทศไทยในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การประกอบกิจการ ซึ่งการประเมิน 

ขีดความสามารถทางการแข่งขันจะช่วยให้เข้าใจถึงจุดเด่นและจุดด้อยของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ 

ณ ช่วงเวลาเดยีวกัน  และสามารถพฒันาประเทศในเชิงแข่งขนัในเวทโีลกได้  ซึง่หน่วยงานทีไ่ด้รบัการยอมรบัในเรือ่งการจดัอนัดบั

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 

Development : IMD)

  โดยสถาบนัการจัดการนานาชาติ หรือ IMD เป็นหน่วยงานเอกชนตัง้อยูท่ีเ่มอืงโลซานน์ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

ด�าเนินการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงลักษณะ

ประเทศทีถ่กูจดัอนัดบั คอื ประเทศพฒันาอตุสาหกรรมและประเทศตลาดเกิดใหม่ หรอืประเทศรายได้ปานกลาง โดยเน้นปัจจยั

เชิงโครงสร้าง  จ�านวนเกณฑ์ชี้วัดที่ใช้ในการจัดอันดับแต่ละปีอยู่ระหว่าง 314 - 331 เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก 

ดังนี้

ปัจจัยหลัก ปัจจัยย่อย

1. ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

 (Economic Performance)

1.1 เศรษฐกิจในประเทศ (Domestic Economy)

1.2 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)

1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment)

1.4 การจ้างงาน (Employment)

1.5 ระดับราคา (Prices)

2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ

 (Government Efficiency)

2.1 การคลังภาครัฐ (Public Finance)

2.2 นโยบายการคลัง (Fiscal Policy)

2.3 โครงสร้างของสถาบันภาครัฐ (Institutional Framework)

2.4 กฎหมายธุรกิจ (Business Legislation)

2.5 โครงสร้างของสังคม (Societal Framework)

3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ

 (Business Efficiency)

3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity)

3.2 ตลาดแรงงาน (Labor Market)

3.3 ตลาดเงิน (Finance)

3.4 การบริหารจัดการ (Management Practices)

3.5 ทัศนิคติและค่านิยม (Attitudes and values)

4. โครงสร้างพื้นฐาน

 (Infrastructure)

4.1 สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วไป (Basic Infrastructure)

4.2 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี (Technological Infrastructure)

4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure)

4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health and Environment)

4.5 การศึกษา (Education)
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  ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) พบว่า ประเทศไทย

อยู่ในอันดับที่ 27 จาก 60 ประเทศ โดยเป็นอันดับที่ดีขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 59 ประเทศ 

(ตารางที่ 1-14)

ตารางที่ 1-14   อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  และ พ.ศ. 2540

  (ค.ศ. 2013  ค.ศ. 2012 และ ค.ศ. 1997)

THE 2013 WCY OVERALL RANKING

country Rank country Rank
2013 2012 1997 2013 2012 1997

USA 1 2 1 Lithuania 31 36
Switzerland 2 3 12 Mexico 32 37 40
Hong Kong 3 1 3 Poland 33 34 43
Sweden 4 5 19 Kazakhstan 34 32
Singapore 5 4 2 Czech Republic 35 33 33
Norway 6 8 5 Estonia 36 31
Canada 7 6 6 Turkey 37 38 35
UAE 8 16 Philippines 38 43 29
Germany 9 9 16 Indonesia 39 42 38
Gatar 10 10 India 40 35 41
Taiwan 11 7 18 Latvia 41
Denmark 12 13 13 Russia 42 48 46
Luxembourg 13 12 8 Peru 43 44

Netherlands 14 11 4 Italy 44 40 39

Malaysia 15 14 14 Spain 45 39 26

Australia 16 15 15 Portugal 46 41 32

Ireland 17 20 10 Slovak Republic 47 47

United Kingdom 18 18 9 Colombia 48 52 45

Israel 19 19 25 Ukraine 49 56

Finland 20 17 7 Hungary 50 45 37

China Mainland 21 23 27 Brazil 51 46 34

Korea 22 22 30 Slovenia 52 51

Austria 23 21 20 South Africa 53 50 42

Japan 24 27 17 Greece 54 58 36
New Zealand 25 24 11 Romania 55 53
Belgium 26 25 23 Jordan 56 49
Thailand 27 30 31 Bulgaria 57 54
France 28 29 22 Croatia 58 57
Iceland 29 26 21 Argentina 59 55 28
Chile 30 28 24 Venezuela 60 59 44

ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2013
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

  จากภาพรวมของขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 ซึง่อยูใ่นอนัดบัที ่27 สามารถ

พิจารณารายละเอียดของปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้าน 
8 ได้ ดังนี้

  1) ศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)

   ปัจจัยหลักด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2556 ปรับตัวดีข้ึนมาอยู่อับดับท่ี 9 จากอันดับท่ี 15 

เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยพบว่าอันดับของปัจจัยด้านการจ้างงานและระดับราคามีพัฒนาการท่ีต�่าลงจากอันดับท่ี 2 และ 28 

ในปี พ.ศ. 2555 มาอยู่ในอันดับที่ 3 และ 31 ตามล�าดับ ในปี พ.ศ. 2556

  2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)

   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยมีอันดับลดลงอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี พ.ศ. 2552 อยู ่ในอันดับที่ 17 และลดอันดับลงมาเรื่อย ๆ เป็นอันดับที่ 18 อันดับที่ 23 และอันดับท่ี 26 

ในปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ตามล�าดับ แต่ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ประสิทธิภาพภาครัฐของไทยมีการพัฒนา

ในทิศทางที่ดีขึ้น จากอันดับที่ 26 มาอยู่ในอันดับที่ 22

  3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency)

   ประเทศไทยมีพัฒนาการเรื่องประสิทธิภาพของภาคธุรกิจเรื่อยมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึง 

ปี พ.ศ. 2554  แต่ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจลดลงมาอยู่ที่อันดับ 23  ก่อนจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2556 มาอยู่ในอันดับที่ 18

  4) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

   ปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยมีอันดับลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2555  

ก่อนจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2556 กล่าวคือ จากอันดับที่ 49 ในปี พ.ศ. 2555 มาอยู่ในอันดับที่ 48 ในปี พ.ศ. 2556 

เนื่องจากประเทศไทยมีสัญญาณที่ดีของการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

ของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตและเตรียมพร้อมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระดับภูมิภาค

  ทั้งน้ี ปัจจัยหลักที่ประเทศไทยมีการพัฒนาได้ดีที่สุด คือ ด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยในช่วง 

5 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556) ประเทศไทยมีศกัยภาพทางเศรษฐกจิอยูใ่น 15 อนัดบัแรกของโลก ส่วนด้านท่ีประเทศไทย

ควรให้ความส�าคัญในการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

และด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ซึ่งที่มีอันดับที่ค่อนข้างต�่า (ภาพที่ 1-8)

__________________________________________________________

 8  ที่มา : ส�านักวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2013

ภาพที่ 1-8  อันดับของปัจจัยหลักแต่ละด้านในการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 

 1.4.4 ดัชนภีาพลกัษณ์คอร์รปัช่ันของนานาประเทศทัว่โลก
  องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ TI (Transparency International) จัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 

(Corruption Perception Index)9  ของนานาประเทศท่ัวโลก โดยในปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงจัดเก็บข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2555 

ถึงพฤศจิกายน 2556  ผลการจัดอันดับพบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 102 จาก 176 ประเทศ คิดเป็นคะแนน 35 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยเป็นอันดับที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 88 จาก 176 ประเทศ  

(37 คะแนน) ทั้งนี้  เป็นครั้งแรกของประเทศไทยท่ีอยู่ในอันดับเกิน 100 นับตั้งแต่ได้รับการจัดอันดับมา แม้คะแนนท่ีได้จะอยู ่

ในเกณฑ์ของค่าเฉลี่ยเดิม และเป็นคะแนนที่ดีกว่าปี พ.ศ. 2554 แต่อันดับของประเทศไทยกลับลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

หลายประเทศได้พัฒนาและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นจนท�าให้มีอันดับที่ดีกว่าประเทศไทย (ภาพที่ 1-9) 

__________________________________________________________

 9  ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)  
ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ  ก่อตั้งในประเทศเยอรมนี เริ่มมีการจัดท�าดัชนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยค่าดัชนียิ่งสูงหมายถึงมีค่าปลอดการคอร์รัปชั่นสูง และ 
ค่าต�่าหมายถึงประเทศหรือเขตแดนที่มีการคอร์รัปชั่นสูง

18 19
18

22

48

23
20

6
0

2552 2553 2554 2555 2556

10

20

30

40

50

60

Economic Performance Government Efficiency Business Efficiency Infrastructure

10

15

23

26

9

14

25

17

49
47

4642



55สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ภาพที่ 1-9  อันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย  ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2556

  ทั้งนี้ ประเทศที่มีค่าดัชนีสูงสุดหรือมีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีท่ีสุด คือ 91 คะแนน มี 2 ประเทศ 

ท่ีได้อนัดบัหน่ึงร่วมกนั ได้แก่ เดนมาร์ก และนวิซแีลนด์ อนัดบัสาม (89 คะแนน) ได้แก่ ฟินแลนด์ และสวเีดน ตามมาด้วยนอร์เวย์  

และสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ที่อันดับห้าร่วมกัน (87 คะแนน) ส่วนประเทศที่มีค่าดัชนีต�่าสุดหรือมีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นแย่ที่สุด 

ได้แก่ โซมาเลีย (8 คะแนน) เกาหลีเหนือ (8 คะแนน) อัฟกานิสถาน (8 คะแนน) ตามมาด้วยซูดาน (11 คะแนน) 

และเซาท์ซูดาน (14 คะแนน) ตามล�าดับ

  เมื่อเปรียบเทียบดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีดัชนีภาพ

ลักษณ์คอร์รัปชั่นตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 5 ต�่ากว่าประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ตามล�าดับ โดยเป็นครั้งแรก

นับตั้งแต่มีการจัดอันดับมาที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับต�่ากว่าฟิลิปปินส์ ซึ่งมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างมากในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา 

และแม้อันดับของประเทศไทยจะยังสูงกว่าอินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า แต่อินโดนีเซียและเวียดนาม 

ก็มีแนวโน้มอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 1-10)

ภาพที่ 1-10   เปรียบเทียบอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศในอาเซียน  ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2556

คะแนน

คะแนน
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 1.4.5 ดัชนคีอร์รปัช่ันของประเทศในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิค
  จากข้อมูลการจัดอันดับดัชนีคอร์รัปช่ันของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจ�าปี พ.ศ. 2556 

โดยบริษทัทีป่รึกษาด้านความเสีย่งทางการเมอืงและเศรษฐกจิ (Political and Economic Risk Consultancy, Ltd. : PERC) 10  

พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู ่ในอันดับที่ 9 จากการส�ารวจท้ังสิ้น 17 ประเทศ โดยมีค่าดัชนีความเสี่ยงคอร์รัปชั่น 
11

อยู่ที่ 6.83 คะแนน (จากค่าดัชนีเต็ม 10 คะแนน)  ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

กับปี พ.ศ. 2555 ที่มีค่าดัชนีความเสี่ยง 6.57 คะแนน อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศส่วนใหญ่มีค่าดัชน ี

ความเสี่ยงสูงขึ้นเกือบทุกประเทศ ยกเว้น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และใต้หวัน ท่ีมีค่าดัชนีความเสี่ยงลดลง ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่า ประเทศไทยยังอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากสิงค์โปร์ และมาเลเซีย นอกจากนี้ ประเทศไทย 

ยังมีอันดับที่ดีกว่าเกาหลีใต้อีกด้วย (ตารางที่ 1-15)

ตารางที ่1-15  เปรียบเทียบค่าการเปล่ียนแปลงของดชันคีอร์รัปช่ันของประเทศต่าง ๆ   ปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2004 - ค.ศ. 2013)

Country 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Australia 2.20 2.24 1.67 0.83 0.98 1.40 1.47 1.39 1.28 2.35

Cambodia n.a. n.a. n.a. 9.10 8.50 8.10 8.30 9.27 6.83 7.84

China 7.48 7.68 7.58 6.29 7.98 7.30 6.70 7.93 7.00 7.79

Hong Kong 3.60 3.50 3.13 1.87 1.80 1.74 1.75 1.10 2.64 3.77

India 8.90 8.63 6.76 6.67 7.25 6.50 8.23 8.67 8.75 8.95

Indonesia 9.25 9.10 8.16 8.03 7.98 7.69 9.07 9.25 8.50 8.83

Japan 3.00 3.46 3.01 2.10 2.25 2.63 6.23 1.90 1.90 2.35

Macao n.a. n.a. 4.78 5.18 3.30 3.75 5.71 4.68 2.85 4.23

Malaysia 7.33 6.80 6.13 6.25 6.37 7.00 6.05 5.70 5.59 5.38

Myanmar n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8.00

Philippines 8.33 8.80 7.80 9.40 9.00 7.68 8.25 8.90 9.35 8.28

Singapore 0.50 0.65 1.30 1.20 1.13 0.92 0.99 0.37 0.67 0.74

South Korea 6.67 6.50 5.44 6.30 5.65 4.97 4.88 5.90 6.90 6.98

Taiwan 6.10 6.15 5.91 6.23 6.55 5.85 5.62 5.65 5.45 5.36

Thailand 7.80 7.20 7.64 8.03 8.00 6.76 7.33 7.55 6.57 6.83

USA 2.45 2.33 2.83 2.28 1.83 2.71 1.89 1.39 2.59 3.82

Vietnam 8.71 8.65 7.91 7.54 7.75 7.40 7.13 8.30 7.75 8.13

ที่มา : PERC, 2013

__________________________________________________________

 10  บริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (Political & Economic Risk Consultancy, Ltd. : PERC) มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ฮ่องกง
 11  ค่าดัชนีความเสี่ยงคอร์รัปชั่น มีค่าอยู่ระหว่าง 0-10 คะแนน โดยค่าดัชนีคะแนนยิ่งใกล้ 0 หมายความว่า มีความเสี่ยงของการคอร์รัปชั่นค่อนข้างต�่า 

ขณะที่ ค่าดัชนีคะแนนยิ่งใกล้ 10 หมายความว่า มีความเสี่ยงของการคอร์รัปชั่นค่อนข้างสูง
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ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 1.4.6 การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  สถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University Institute of e-Government) 

ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดท�า Waseda University International e-Government Ranking เพื่อรายงานการจัดอันดับการพัฒนา

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของนานาประเทศทั่วโลก  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  ถึงปัจจุบัน โดยการส�ารวจจะใช้ตัวชี้วัดหลัก 7 ตัวชี้วัด 

(30 ตัวช้ีวัดย่อย) ได้แก่ 1) Network Preparedness / Infrastructure (ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย) 2) Management  

Optimization / Efficiency (ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัดย่อย) 3) Required Interface / Functioning Applications 

(ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัดย่อย) 4) National Portal / Homepage (ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย) 5) Government Chief 

Information Officer (CIO) (ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย) 6) e-Government Promotion (ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัดย่อย) 

7) e-Participation / Digital Inclusion (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย)

  จากรายงาน Waseda University International e-Government Ranking 2013 ประเทศไทยได้รับ 

การจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2556 อยู่ในอันดับที่ 20 (คะแนน 69.49) 

จาก 55 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสูงขึ้น 3 อันดับ จากปี พ.ศ. 2555 ท่ีอยู่ในอันดับท่ี 23 (คะแนน 67.10) และเป็นอันดับที่ดีขึ้น 

อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (ตารางที่ 1-16) 

ตารางที่ 1-16  อันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556

ปี อันดับ คะแนน จำานวนประเทศ

2556 20 Ç 69.49 55

2555 23  ¬ 67.10 55

2554 23 Ç 67.67 50

2553 25 È 63.20 40

2552 21 È 64.51 34

2551 20 44.90 34

ที่มา : Waseda University International e-Government Ranking 2008 - 2013

  ทัง้นี ้ได้มกีารจดัอนัดบัประเทศทีไ่ด้คะแนนสงูสดุ 10 อนัดบัในแต่ละตวัชีว้ดัด้วย  ซึง่ผลปรากฏว่า ประเทศไทย 

อยู่ในอันดับท่ี 8 ร่วมกับไต้หวัน ในตัวชี้วัดด้าน Government Chief Information Officer (CIO) โดยทั้ง 10 อันดับ  

ได้แก่ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ฟินแลนด์ สวีเดน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ไต้หวัน ไทย และเดนมาร์ก นอกจากนี้  

ยังมีการจัดอันดับประเทศโดยแบ่งตามกลุ่มย่อยต่าง ๆ เช่น การจัดอันดับของประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

เอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) การจัดอันดับส�าหรับประเทศที่มีประชากรมากกว่า  

50 ล้านคน เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 จาก 20 ประเทศในกลุ่ม APEC และเป็นอันดับท่ี 6 ร่วมกับฝรั่งเศส  

จาก 21 ประเทศที่มีประชากรมากกว่า 50 ล้านคน
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  หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงมหาวิทยาลัยวาเซดะได้ท�าการส�ารวจ รวม 8 ประเทศ 

พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 ของการจัดอันดับในภาพรวม ทั้ง 55 ประเทศด้วย  และ

เมื่อพิจารณาระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 พบว่า อันดับที่ 1 - 3 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก  

โดยประเทศสิงคโปร์ยังคงรักษาอันดับที่ 1 มาโดยตลอด ในขณะท่ีประเทศไทยซึ่งเคยอยู่ในอันดับท่ี 3 รองจากมาเลเซีย 

เมื่อปี พ.ศ. 2553  ได้พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จนสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 2 แทนมาเลเซียนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 

เป็นต้นมา (ตารางที่ 1-17) อย่างไรก็ตาม คะแนนของประเทศไทยและมาเลเซียไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น ประเทศไทย 

จะต้องเร่งพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มิเช่นนั้นอาจถูกประเทศมาเลเซียแซงขึ้นไป 

เป็นอันดับที่ 2 ได้

ตารางที่ 1-17  อันดับและคะแนนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

Country
2013 2012 2011 2010

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

1. Singapore 1 94.00 1 93.80 1 92.14 1 83.20

2. Thailand 20 69.49 23 67.10 23 67.67 25 63.20

3. Malaysia 24 66.26 23 67.10 24 67.37 24 63.50

4. Brunei 31 60.89 38 52.10 42 46.50 39 36.40

5. Vietnam 37 55.42 38 52.10 38 55.70 34 44.00

6. Indonesia 40 53.05 33 56.20 36 56.88 32 48.40

7. Philippines 41 50.88 31 58.20 25 65.10 26 63.00

8. Cambodia 51 33.52 51 40.40 - - - -

หมายเหตุ  ประเทศกัมพูชาเริ่มเข้ารับการส�ารวจในปี ค.ศ. 2012
ที่มา : Waseda University International  e-Government Ranking 2010 - 2013
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ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงาน2.1
 

 2.1.1 กรอบการประเมินผล

  การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลเป็นการสร้างความรับผิดชอบของผู ้บริหาร 

เพื่อก�ากับการปฏิบัติราชการให้ประสบความส�าเร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน จึงได้จัดท�าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

เรียกว่า “ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ” ที่จัดท�าข้ึนทุกปีตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. ก�าหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ก.พ.ร. ได้ปรับปรุงกรอบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่เห็นชอบ 

ให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ�้าซ้อนและภาระงานเอกสาร 

เพื่อให้ส่วนราชการมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่มีความจ�าเป็น โดยมีกรอบการประเมินผลเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอก และ 

มิติภายใน โดยเริ่มด�าเนินการในส่วนราชการได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ดังนั้น กรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงก�าหนดเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอก ประกอบด้วย 

การประเมินประสิทธิผล และ การประเมินคุณภาพ และ มิติภายใน ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนา

องค์การ  ส�าหรับจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษานั้น ได้เริ่มก�าหนดกรอบการประเมินผลเป็น 2 มิติ เช่นเดียวกับส่วนราชการ 

ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป  ในขณะทีก่รอบการประเมนิผลการปฏบัิตงิานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ยังคงแบ่งเป็น 4 มิติ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คือ มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  

มติด้ิานคณุภาพการให้บรกิาร  มติิด้านประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน  และมติด้ิานการก�ากบัดแูลกจิการและการพัฒนาองค์การ

  เพ่ือให้การปฏบิติัราชการเกดิผลสมัฤทธิ ์มคีณุภาพ รวมทัง้มกีารบริหารจดัการภายในองค์การทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน ก.พ.ร. จึงได้ก�าหนดตัวช้ีวัดในการประเมินด้านประสิทธิผลของส่วนราชการ จังหวัด และ

องค์การมหาชน ให้มีความเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับแผนงานและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ จ�านวนและคุณภาพของ

ตัวชี้วัดจะขึ้นอยู่กับแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลได้เสนอ 

ให้มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพ คอื วดัผลลพัธ์ (outcome) แทนการวดัผลตามขัน้ตอนทีส่�าคญัของการท�างาน (milestones) 

นอกจากน้ี ในแต่ละปี ส�านักงาน ก.พ.ร. จะมีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดต่าง ๆ เพ่ือให้ 

ข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรด้วย

  ส�าหรับกรอบการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการของส่วนราชการ จงัหวัด สถาบันอดุมศึกษา และองค์การมหาชน 

มีดังนี้

  1) ส่วนราชการ

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีส่วนราชการท่ีเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จ�านวน 145 ส่วนราชการ โดยมีกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

รวม 2 มิติ คือ มิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล และ การประเมินคุณภาพ และ มิติภายใน ประกอบด้วย 

การประเมินประสิทธิภาพ และ การพัฒนาองค์การ (ตารางที่ 2-1)

2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย
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ตารางที่ 2-1  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติ/ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก

(ร้อยละ)

มิติภายนอก 70

l การประเมินประสิทธิผล

1 นโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 60

1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (30+A)

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของกระทรวง

 ที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) 

(27-A)

1.3 ระดับความส�าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)

หมายเหตุ A หมายถึง ตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่เป็นภารกิจหลักของกรม
  ส่วนราชการใดที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ 1.3 ให้น�าน�้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.2

(3)

l การประเมินคุณภาพ

2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10

มิติภายใน 30

l การประเมินประสิทธิผล

3 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3

4 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.5

5 ร้อยละความส�าเรจ็ของปริมาณผลผลิตท่ีท�าได้จริงเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายผลผลติตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 2.5

6 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 3

7 ระดับความส�าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 4

l การพัฒนาองค์การ

8 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5

9 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 3

10 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3

11 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 4

รวม 100
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  2) จังหวัด

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจังหวัดที่เข ้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการของจังหวัด จ�านวน 76 จังหวัด โดยมีกรอบการประเมินผลและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ รวม 2 มิติ 

คือ มิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ และ มิติภายใน ประกอบด้วย  

การประเมินประสิทธิภาพ และ การพัฒนาองค์การ (ตารางที่ 2-2)

ตารางที่ 2-2  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติ/ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก

(ร้อยละ)

มิติภายนอก 70

l การประเมินประสิทธิผล

1 นโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 25

1.1 ระดับความส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (10)

1.2 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดท�าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (5)

1.3 ร้อยละความส�าเร็จของผลการรับจ�าน�าข้าวเปลือกตามโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือก

หมายเหตุ  จังหวัดใดที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ 1.3 ให้น�าน�้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ 5 และตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละ 5

(10)

2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 10

2.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในล�าดับที่ 1

2.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในล�าดับที่ 2

หมายเหตุ  ในแต่ละยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดมีตัวชี้วัดได้ไม่เกิน 2 ตัวชี้วัด

3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจังหวัด 15

3.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจังหวัดในล�าดับที่ 1

3.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจังหวัดในล�าดับที่ 2

3.3 ระดับความส�าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)

หมายเหตุ ในแต่ละยุทธศาสตร์ของจังหวัดมีตัวชี้วัดได้ไม่เกิน 2 ตัวชี้วัด
  จังหวัดใดที่มีตัวชี้วัดที่ 3.3 ก�าหนดน�้าหนักร้อยละ 3
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มิติ/ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก

(ร้อยละ)

4 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10

4.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมของจังหวัด (2.5)

4.2 ระดับความส�าเร็จการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก (2.5)

4.3 ระดับความส�าเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2.5)

4.4 ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจ�านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.

หมายเหตุ  จังหวัดใดที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ 4.4 ให้น�าน�้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละ 1 

 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละ 1 และตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละ 0.5

(2.5)

l การประเมินคุณภาพ

5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 8

6 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 2

มิติภายใน 30

l การประเมินประสิทธิภาพ

7 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.5

8 ระดับความส�าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 2.5

9 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด 3

10 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 7

l การพัฒนาองค์การ

11 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 5

12 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 3

13 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3

14 ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 4

รวม 100
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  3) สถาบันอุดมศึกษา

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 67 แห่ง โดยมีกรอบการประเมินผลและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  

รวม 2 มิติ คือ มิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล และ การประเมินคุณภาพ และ มิติภายใน ประกอบด้วย 

การประเมินประสิทธิภาพ และ การพัฒนาสถาบัน (ตารางที่ 2-3)

ตารางที่ 2-3  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติ/ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก

(ร้อยละ)

มิติภายนอก 70

l การประเมินประสิทธิผล

1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 5

2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

หมายเหตุ  กรณีสถาบันการพลศึกษา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กระทรวงวัฒนธรรม) 
ให้น�าค่าน�้าหนักของตัวชี้วัดที่ 2 ไปรวมกับตัวชี้วัดที่ 1 เป็นร้อยละ 10

5

3 ระดับความส�าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ)

5

4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 45

4.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด�าเนินการ (7.5)

4.2 การผลิตบัณฑิต (7.5)

4.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (7.5)

4.4 การวิจัย (7.5)

4.5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (7.5)

4.6 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7.5)

l การประเมินคุณภาพ

5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 5

6 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 5
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มิติ/ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก

(ร้อยละ)

มิติภายใน  30

l การประเมินประสิทธิภาพ

7 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.5

7.1 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (0.5)

7.2 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

 7.2.1  ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 6 เดือนแรก

 7.2.2  ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 12 เดือน

(0.5)

(0.5)

7.3 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

หมายเหตุ   กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้น�าค่าน�้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละ 0.5 
ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 ร้อยละ 0.25 และตัวชี้วัดที่ 7.2.2 ร้อยละ 0.25

(1)

8 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3

9 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 3

10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ 6.5

l การพัฒนาสถาบัน

(กรณีสถาบันอุดมศึกษาเลือกด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา) 15

11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (7.5)

12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (7.5)

(กรณีสถาบันอุดมศึกษาไม่เลือกด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา) 15

11 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร (5)

12 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (5)

13 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (5)

รวม 100
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  4) องค์การมหาชน

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การมหาชน จ�านวน 31 แห่ง เข้าร่วมการประเมินผลตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน1 โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน แบ่งเป็น 4 มิติ ครอบคลุม 

ทัง้ด้านประสทิธผิลตามวตัถปุระสงค์การจัดต้ัง  คุณภาพการให้บรกิาร ประสทิธภิาพของการปฏิบตังิาน และการก�ากบัดแูลกิจการ

และการพัฒนาองค์การ ค่าน�้าหนักร้อยละ 100 

   การก�าหนดตัวชี้วัด ค่าน�้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง พันธกิจ และ

ยทุธศาสตร์ขององค์การมหาชน ตวัชีว้ดัขององค์การมหาชนมทีัง้ทีเ่ป็นตัวชีว้ดัตามลกัษณะเฉพาะขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง 

และตัวชี้วัดร่วมซึ่งก�าหนดประเมินผลองค์การมหาชนทุกแห่ง (ตารางที่ 2-4)

ตารางที่ 2-4  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติ/ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก

(ร้อยละ)

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

l	 ประเมนิการบรรลผุลสมัฤทธิต์ามวตัถปุระสงค์การจดัตัง้ 

อ�านาจหน้าที ่และงานทีอ่งค์การมหาชนได้รบัมอบหมาย

เพิ่มเติมจากรัฐบาล

l	 ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล (น�้าหนักร้อยละ 20)
l	 องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล เพื่อ

ประเมนิความส�าเรจ็ของการบรรลวัุตถปุระสงค์การจดัตัง้และ

แผนยุทธศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (น�้าหนัก

ร้อยละ 40) 
l	 ก�าหนดประเมนิองค์การมหาชนทีไ่ด้รบัการจัดตัง้ก่อน พ.ศ. 2550 

ในระดับผลลัพธ์

ร้อยละ 60

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

l	 ประเมนิการตอบสนองความคาดหวงั และความต้องการ

ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย

l	 องค์การมหาชนเสนอตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลให้

เหมาะสมกับภารกิจและผู้รับบริการ เพื่อประเมินความส�าเรจ็ 

ในการตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร
l	 ตวัชีว้ดัร่วม คอื “ระดบัความส�าเร็จของการส�ารวจความพงึพอใจ

และพัฒนาการให้บริการ” (น�้าหนักร้อยละ 10)
l	 ตัวชี้วัดเลือก (น�้าหนักร้อยละ a)  

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  

10 + a

__________________________________________________________

 1  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 มีมติเห็นชอบการพัฒนาการด�าเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ 
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยองค์การมหาชนทุกแห่ง จัดท�าแผนยทุธศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและลงนามในค�ารับรองการปฏบิตังิานระหว่างรฐัมนตรี
กับประธานคณะกรรมการ และระหว่างประธานคณะกรรมการกับผู้อ�านวยการ  และเมื่อครบ 1 ปี ภายหลังจากการลงนามตามค�ารับรองการปฏิบัติงานแล้ว 
องค์การมหาชนแต่ละแห่งจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานตามท่ีก�าหนดไว้ โดยให้ ก.พ.ร. 
และส�านักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลงานขององค์การมหาชนตามค�ารับรองการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
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มิติ/ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก

(ร้อยละ)

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

l	 ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการบริหาร 

และใช้งบประมาณรวมถึงทรัพยากรทางการเงินอื่น  

ให้สร้างผลผลิตและผลลัพธ์สูงสุด ตามหลักการ

องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานท่ีได้รับงบอุดหนุน 

จากรัฐเพื่อให้บริการโดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหาก�าไร

เป็นหลัก
l	 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายใน โดย 

มุ ่งพิจารณากระบวนการภายในท่ีจะช่วยน�าเสนอ

คุณค่าให้ผู้ใช้บริการหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของ

องค์กรพึงพอใจ

l	 องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล 

ที่สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการบริหาร  

การใช้งบประมาณ ความคุม้ค่าทางสงัคม หรอืการปรบัปรงุและ

พัฒนากระบวนการภายใน
l	 ตวัช้ีวัดร่วม คือ “ร้อยละของการเบกิจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงนิ”  

(น�้าหนักร้อยละ 5) 
l	 ตัวชี้วัดเลือกด้านประสิทธิภาพ (น�้าหนักร้อยละ 5 + b)  

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  

10 + b

มิติที่ 4 มิติด้านการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

l	 ประเมินความสามารถในการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลตนเองที่ดี รวมถึง 

ความสามารถในการก้าวสูอ่นาคตหรอืการเตรยีมพร้อม

บริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนให้องค์การ

มหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพ 

ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ี

เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2552 เรือ่ง แนวทางการบรหิาร

ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
l	 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อประโยชน์

สูงสุดแก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มอย่างเท่าเทียมกัน  

รวมถึงการประเมินการพัฒนาองค์กรในระยะยาว

l	 ตัวชี้วัดร่วม คือ “ระดับการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการ”  

(น�้าหนักร้อยละ 10) เพื่อประเมินบทบาทและการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของ 

คณะกรรมการ
l	 ตัวชี้วัดเลือก “การพัฒนาองค์การ” (น�้าหนักร้อยละ c)  

องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดและวิธีการวัดด้านการพัฒนา

องค์การ เพื่อประเมินการบริหารจัดการองค์กรที่ส�าคัญอื่น  

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  

10 + c

นำ้าหนักรวม 100

น�้าหนักรวม  =  100%
a + b + c   =  10%
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 2.1.2 หลักเกณฑ์การประเมินผล และแนวทางการกำาหนดตัวชี้วัด
  1) ส่วนราชการ

   1.1) หลักเกณฑ์การประเมินผลมิติภายนอก 

    การประเมินผลมิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ 

    • หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผล ประเมินผลจากระดับความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายส�าคัญ/พิเศษของรัฐบาล ประกอบด้วยตัวช้ีวัดความส�าเร็จของการบรรลุ 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และกรม ตัวชี้วัดความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงทีม่เีป้าหมายร่วมกนัระหว่างกระทรวง  และระดบัความส�าเรจ็ของการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

(ASEAN Readiness)

    • ส่วนราชการในระดับกรมต้องร่วมรับผิดชอบผลการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง โดยมีผู้รับผิดชอบให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด�าเนินงานอย่างจริงจัง

    • ตัวชีวั้ดทีท่�าความตกลงกบัผูบ้รหิารระดบัสงูควรมคีวามเหมาะสม ครอบคลมุแผนปฏบัิตริาชการ

ของกระทรวง โดยมีกลไกคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลที่ ก.พ.ร. แต่งตั้งเพื่อเจรจาข้อตกลงความเหมาะสมของ

ตัวชี้วัดกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

    • ทั้งนี้ คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล มีแนวทางในการก�าหนดตัวช้ีวัดที่วัดผล 

ในเชงิคณุภาพคอืก�าหนดตวัชีว้ดัทีว่ดัผลลพัธ์ (outcome) หรอือย่างน้อยก�าหนดตวัชีว้ดัทีว่ดัผลผลติ (output) ในแต่ละประเดน็

ยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของส่วนราชการ แทนการก�าหนดเป็นตัวช้ีวัดผลตามกระบวนการท�างานส�าคัญ (milestones) 

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ มีแนวทางการก�าหนดตัวชี้วัด ดังนี้

     1. ตัวชี้วัดในค�ารับรองการปฏิบัติราชการให้เน้นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่ใช่ตัวช้ีวัด

กระบวนการ

     2. การก�าหนดตัวชีว้ดัควรมุง่เน้นการวดัเชิงคณุภาพของสิง่ท่ีต้องการจะวดัมากกว่าการให้ความ

ส�าคญัเชิงปริมาณ

     3. การก�าหนดตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของส่วนราชการ

     4. ควรก�าหนดตัวชี้วัดหลักที่มีความส�าคัญเท่านั้น และไม่ควรมีจ�านวนมากเกินความจ�าเป็น

    • ส�าหรบัตวัชีว้ดัในมติภิายนอก ด้านคณุภาพการให้บรกิาร พจิารณาจากผลการส�ารวจความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร ซึง่ด�าเนนิการโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ

   1.2) หลักเกณฑ์การประเมินผลมิติภายใน

    การประเมนิผลมติิภายใน ประกอบด้วย การประเมนิประสทิธภิาพและการประเมนิด้านการพฒันา

องค์การ ส�าหรับตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การโดยท่ัวไปจะเป็นตัวช้ีวัดท่ีหน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบ 

โดยมีมติคณะรัฐมนตรีก�าหนดให้ใช้เป็นตัวชี้วัดกับทุกส่วนราชการ ประกอบด้วย

    1. ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

    2. ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

    3. ร้อยละความส�าเรจ็ของปรมิาณผลผลิตทีท่�าได้จรงิเปรยีบเทยีบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย (ส�านักงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบ)
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    4. ระดับความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ (กระทรวง

พลังงานเป็นผู้รับผิดชอบ)

    5. ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การจะประเมินผลจากระดับความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร  

การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ และระดับความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ 

สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)

    ทัง้นี ้ส่วนราชการใดมข้ีอจ�ากดัและมปัีญหาอปุสรรคทีส่ดุวสัิย ไม่สามารถด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการของตัวช้ีวัดได้ ให้ส่งค�าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ค�าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการพิจารณาได้เป็นการเฉพาะ ปีละ 2 ช่วง (ช่วงแรกภายใน

วันที่ 31 มีนาคม ช่วงที่สองภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่มีการประเมินผล)

   1.3) หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

    รัฐบาลได้เห็นความส�าคัญของระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งสามารถ 

ใช้เป็นเคร่ืองมือในการผลักดันให้การบริหารราชการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

จึงได้ส่ังการให้ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดท�าร่างตัวช้ีวัดด้านประสิทธิผลของการด�าเนินงานตามนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 

และภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ 

โดยได้ประชุมหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ 

ในหลักการเก่ียวกับตัวชี้วัดนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของแต่ละกระทรวง พร้อมท้ังได้มอบหมาย 

ให้กระทรวงเสนอตัวชี้วัดตามนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงมาเพิ่มเติม รวมท้ังได้เห็นชอบ 

ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันและตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกันเพิ่มเติม และให้ส�านักงาน ก.พ.ร. 

เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

    คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2555 ได้มีมติรับทราบแนวทางในการจัดท�า 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยให้แต่ละกระทรวงพิจารณาค่าเป้าหมายที่เหมาะสมของ 

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลของการด�าเนินงานตามนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก พร้อมทั้งให้เสนอตัวชี้วัดตาม

นโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักมาเพิ่มเติม รวมท้ังเกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมายที่เหมาะสมด้วย 

ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่

    1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    2. การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)

    3. ข้าวไทย

    4. ความมั่นคงชายแดนภาคใต้

    5. ครัวไทยสู่ครัวโลก

    และเห็นชอบตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันเพิ่มเติม ได้แก่

    6. การลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล (Cost per Head)

    7. การพัฒนาแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

    8. การยกระดับภาพลักษณ์ตราสินค้าไทย (Branding)
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    9. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (Agro Industry)

    10. อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Industry)

    11. ศนูย์ช่วยเหลอืเดก็และสตรใีนภาวะวกิฤต หรอืศนูย์พึง่ได้ (One Stop Crisis Center : OSCC)

    ทั้งนี้ โดยให้กระทรวงท่ีเป็นเจ้าภาพหลักของตัวช้ีวัดท่ีมีเป้าหมายร่วมกันเพิ่มเติมของแต่ละเรื่อง 

น�าเสนอแนวทางการบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวง และจัดท�าตัวช้ีวัดร่วม รวมท้ังก�าหนดรายละเอียดของตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายที่เหมาะสมด้วย

  2) จังหวัด

   2.1) หลักเกณฑ์การประเมินผลมิติภายนอก 

    การประเมินผลมิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ

    1. การประเมนิประสทิธผิล ประเมนิผลจากระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการตามนโยบายส�าคัญ

ของรัฐบาล ได้แก่ การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ การพฒันาคณุภาพการจดัท�าผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวัด และความส�าเรจ็

ของผลการรบัจ�าน�าข้าวเปลือกตามโครงการรบัจ�าน�าข้าวเปลอืก นอกจากนีย้งัมกีารประเมนิการบรรลยุทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั/

จงัหวัด และผลสมัฤทธ์ิของการพฒันาสงัคมคุณภาพชวีติฯ ส�าหรบัการประเมนิคณุภาพ พจิารณาจากผลการส�ารวจความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการซึ่งด�าเนินการโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ รวมท้ังผลการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน

เป็นหลัก

    2. จงัหวดัในแต่ละกลุม่จงัหวดัต้องร่วมรบัผดิชอบผลการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้

ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยมีผู้รับผิดชอบให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด�าเนินงาน 

อย่างจริงจัง

    3. จ�านวนตัวชีว้ดัทีท่�าความตกลงกบัผูบ้รหิารระดบัสงูควรมคีวามเหมาะสม ครอบคลมุแผนปฏบิติั

ราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยมีกลไกคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลท่ี ก.พ.ร. แต่งตั้งเพื่อเจรจา 

ความเหมาะสมของตัวชี้วัดกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด

   2.2) หลักเกณฑ์การประเมินผลมิติภายใน 

    การประเมินผลมิติภายใน ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ 

การประเมินด้านประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะเป็นตัวช้ีวัดท่ีมีหน่วยงานกลางเป็นผู ้รับผิดชอบ ก�าหนดให้ใช้เป็นตัวชี้วัด  

กับทุกจังหวัด เช่น

    1. ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  (กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

    2. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด (กระทรวง

พลังงานเป็นผู้รับผิดชอบ)

    3. ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

(ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)

    4. ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การ จะประเมินจากการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ การพัฒนาปรบัปรงุวฒันธรรมองค์การ รวมท้ังการด�าเนนิโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏบัิตริาชการ (ส�านกังาน 

ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)
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  3) สถาบันอุดมศึกษา

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยได้บูรณาการ

และเชือ่มโยงระบบการประเมนิผลของสถาบนัอดุมศกึษาร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรวม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส�านกังานรบัรองมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ที่มีระบบการประเมินผลท่ีแตกต่างกันให้เป็นระบบเดียวกัน มีการบูรณาการ 

ตัวชี้วัดที่ใช้ในระบบการประเมินผลร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผลการด�าเนินการผ่านระบบฐานข้อมูล 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ของ สกอ. รวมทั้งข้อมูลผลการประเมินตามตัวชี้วัดจาก 

หน่วยงานเจ้าภาพ อาทิ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นต้น โดยส�านักงาน ก.พ.ร.

ไม่จ�าเป็นต้องตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ณ ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เว้นแต่สถาบันอุดมศึกษา 

ที่ด�าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งยังคงต้องรับการตรวจประเมินเฉพาะตัวชี้วัดระดับ 

ความส�าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA) รอบ 12 เดอืน ณ ทีต่ัง้ของสถาบนัอดุมศกึษา ทัง้นี ้สามารถ

จ�าแนกที่มาของข้อมูลผลการด�าเนินงานที่ใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็น 2 กรณีหลัก ๆ ได้แก่

   1. กรณีตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. สถาบันอุดมศึกษาด�าเนินการตาม

แนวทางการจดัการกระบวนการประเมนิคณุภาพการศกึษา ตามคู่มอืการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

โดยส�านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลจากผลการประเมินที่สถาบันอุดมศึกษารายงานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ.

   2. กรณีตัวชี้วัดที่ใช้ผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งผล 

การด�าเนินงานในแต่ละระดับคะแนนของตัวชี้วัดให้หน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในค�าอธิบายรายละเอียด

ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

โดยส�านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดโดยตรง

  4) องค์การมหาชน

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดแนวทางการจดัท�าค�ารบัรองการปฏิบัตงิานและการประเมนิผลองค์การมหาชน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยแบ่งองค์การมหาชนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

   กลุ่มที่ 1 องค์การมหาชนท่ีมกีารจดัทำาคำารบัรองการปฏบิตังิานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน  

29 แห่ง ได้แก่

   1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

   2) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

   3) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

   4) ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

   5) ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

   6) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
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   7) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

   8) ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

   9) ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

   10) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

   11) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

   12) ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

   13) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

   14) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

   15) ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

   16) ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

   17) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

   18) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

   19) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

   20) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

   21) ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

   22) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

   23) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

   24) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

   25) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

   26) ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

   27) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

   28) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

   29) ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

   ตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในกลุ่มนี้ จะเน้นตัวชี้วัดผลลัพธ์มากกว่าผลผลิต  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ใดที่ไม่สามารถประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้องค์การมหาชนก�าหนดแผน 

การท�างาน และทยอยแบ่งประเมินความก้าวหน้าเป็นรายปี

   กลุ่มที่ 2 องค์การมหาชนที่เริ่มจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก  

ได้แก่ ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

   เนื่องจากองค์การมหาชนในกลุ่มนี้เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตัวช้ีวัดส่วนใหญ่ 

จึงเป็นระดับผลผลิต และอาจก�าหนดให้มีตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ โดยก�าหนดเป็นตัวชี้วัดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (milestone) 

ไปพลางก่อน ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลผลิตในระดับผลลัพธ์ในระยะปานกลาง (3 - 5 ปี)
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 2.1.3 ผลการประเมินในภาพรวม
  1) ผลการประเมินในภาพรวมของส่วนราชการ

   จากการวิเคราะห์ผลการประเมินของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่า ส่วนราชการ

มีผลคะแนนค่อนข้างสูง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2842 สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งได ้

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2477 (ตารางที่ 2-5) ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ได้คะแนนในระดับ 4.5001 - 5.0000 มากที่สุด ซึ่งมีจ�านวน 59 กรม 

คิดเป็นร้อยละ 40.69 ของท้ังหมด รองลงมาได้แก่ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 และช่วง 3.5001 - 4.0000 ซึ่งคิดเป็น 

ร้อยละ 35.17 และ 15.17 ตามล�าดับ และเมือ่พจิารณาจากการกระจายของคะแนน ถอืว่ายงัไม่เป็นรปูแบบโค้งปกต ิโดยยังคง 

มีลักษณะเบ้ซ้าย (ภาพที่ 2-1) ซึ่งเกิดจากส่วนใหญ่มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายมาก

ตารางที่ 2-5  ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ผลคะแนน
ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554

ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555

ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2556

จ�านวนส่วนราชการ 144 145 145

คะแนนสูงสุด 4.9960 4.9501 4.9578

คะแนนต�่าสุด 3.2344 3.2342 2.8500

คะแนนเฉลี่ย 4.3993 4.2477 4.2842

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3102 0.3313 0.4719

ภาพที่ 2-1  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556
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  2) ผลการประเมินในภาพรวมของจังหวัด

   จากการวิเคราะห์ผลการประเมินของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่า จังหวัดมี 

ผลคะแนนค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับส่วนราชการ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3970 สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.2371 (ตารางที ่2 - 6) ทัง้นี ้ส่วนใหญ่ได้คะแนนในระดบั 4.0001 - 4.5000 ซึง่มจี�านวน 47 จงัหวดั 

คิดเป็นร้อยละ 61.84 ของทั้งหมด รองลงมาได้แก่ช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 และช่วง 3.5001 - 4.0000 ซ่ึงคิดเป็น 

ร้อยละ 34.21 และ 3.95 ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาการกระจายของคะแนน ถือว่ายังไม่เป็นรูปแบบโค้งปกติ โดย 

ยังคงมีลักษณะเบ้ซ้าย (ภาพที่ 2-2) เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 

ตอนล่าง 2 (เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (เช่น จังหวัดยะลา ฯลฯ) และกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (เช่น จังหวัดยโสธร ฯลฯ) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มจังหวัดอื่น ๆ  

ตารางท่ี 2-6  ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ผลคะแนน
ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554

ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555

ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2556

จ�านวนจังหวัด 75 76 76

คะแนนสูงสุด 4.6296 4.7131 4.8038

คะแนนต�่าสุด 3.2477 3.3594 3.8086

คะแนนเฉลี่ย 4.0930 4.2371 4.3970

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2846 0.2835 0.2277

ภาพที่ 2-2  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556
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  3) ผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา

   จากการวิเคราะห์ผลการประเมินของสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่า 

สถาบันอุดมศึกษามีคะแนนค่อนข้างสูง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.1101 สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซ่ึง 

ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.9150 (ตารางที่ 2-7)  โดยส่วนใหญ่มีคะแนนในช่วง 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 43 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 64.18 รองลงมาอยู่ในช่วง 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.88 ของทั้งหมด และเม่ือพิจารณา 

การกระจายของคะแนน ถือว่ายังไม่เป็นรูปแบบโค้งปกติ โดยยังคงมีลักษณะเบ้ซ้าย (ภาพที่ 2-3) ซึ่งเกิดจากส่วนใหญ ่

มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายมาก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ยังมีผลคะแนนบางมิติสูงกว่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย ได้แก่  

มิติภายในด้านประสิทธิภาพ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 3.6428 เท่านั้น ซึ่งเกิดจากปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบัน

ตารางที่  2-7  ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ผลคะแนน
ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554

ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555

ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2556

จ�านวนสถาบัน 67 67 67

คะแนนสูงสุด 4.6489 4.6697 4.7075 

คะแนนต�่าสุด 3.0260 2.8496 2.5122 

คะแนนเฉลี่ย 4.0387 3.9150 4.1101 

ภาพที่ 2-3  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556
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  4) ผลการประเมินในภาพรวมขององค์การมหาชน

   การประเมนิผลการปฏบิตังิานตามค�ารบัรองการปฏบิติังานขององค์การมหาชน อยู่บนพืน้ฐานของการเจรจา

ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชนซ่ึงแต่งตั้งโดย ก.พ.ร. เป็นผู้เจรจาความเหมาะสม 

ของตัวชี้วัด น�้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน โดยค�านึงถึงความส�าเร็จตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ของ 

องค์การมหาชนทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารองค์การมหาชน  ประกอบกับองค์การมหาชนแต่ละแห่งมวัีตถปุระสงค์

การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้การก�าหนดค่าเป้าหมาย 

ความส�าเร็จตามตัวชี้วัด น�้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงประเภทของตัวชี้วัดในแต่ละองค์การมหาชนมีความแตกต่างกัน 

   ตัวชี้วัดขององค์การมหาชนที่จัดตั้งใหม่จะเน้นตัวชี้วัดประเภทปัจจัยน�าเข้าหรือกระบวนการ ในขณะที่ตัวชี้วัด

ขององค์การมหาชนที่มีพัฒนาการต่อเนื่อง จะเน้นตัวชี้วัดประเภทผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนั้น การก�าหนดตัวชี้วัดขององค์การมหาชน

แต่ละแห่ง จึงมีลักษณะเป็นการเฉพาะไม่สามารถน�าผลการประเมินไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบกับองค์การมหาชนอื่น ๆ โดยตรง

   หากเปรียบเทียบผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

พบว่า คะแนนสูงสดุเพิม่ขึน้ เช่นเดียวกบัคะแนนต�า่สุดและคะแนนเฉลีย่ ในขณะทีค่่าเบีย่งเบนมาตรฐานน้อยลงกว่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 แต่เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2555 เล็กน้อย (ตารางที่ 2-8 และ ภาพที่ 2-4)  ทั้งนี้ องค์การมหาชนส่วนใหญ่เน้นการก�าหนด

ตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ในเชิงคุณภาพ คือ เน้นการวัดที่ผลลัพธ์ และมีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่มีความท้าทายมากขึ้น

ตารางท่ี 2-8  ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ผลคะแนน
ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554
ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555
ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2556

จ�านวนองค์การมหาชน 29 29 31

คะแนนสูงสุด 4.9736 4.9922 5.0000

คะแนนต�่าสุด 3.5874 3.6514 3.8883

คะแนนเฉลี่ย 4.3926 4.5297 4.6134

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3090 0.2980 0.2997
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ภาพที่ 2-4  ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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 2.1.4 ผลการประเมินรายมิติ
  1) ผลการประเมินรายมิติของส่วนราชการ

   การประเมินผลส่วนราชการพิจารณาจากผลการประเมินใน 2 มิติ คือ  มิติภายนอก และ มิติภายใน  

โดยมีผลการประเมินรายมิติ ดังนี้

ตารางที่ 2-9  ผลการประเมินรายมิติของการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลคะแนน
มิติภายนอก มิติภายใน

รวม ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพ รวม ด้านประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาองค์การ

จ�านวนส่วนราชการ 145 145 130 145 145 145

คะแนนต�่าสุด 2.4792 2.0591 2.6800 2.9333 2.6000 2.8657

คะแนนเฉลี่ย 4.2622 4.1987 4.6421 4.3306 4.2424 4.4189

คะแนนสูงสุด 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6054 0.6939 0.4492 0.3778 0.5833 0.3979

   มิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินด้านประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) น�้าหนักร้อยละ 60 และ
การประเมินด้านคุณภาพ น�้าหนักร้อยละ 10 
   ในการประเมินด้านประสิทธิผล มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่
   • ตัวชี้วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
ของกระทรวง” 
   • ตัวชี้วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัด 
ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี)”
   • ตวัชีว้ดั “ระดบัความส�าเรจ็ของการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน (ASEAN Readiness)”
   ส�าหรับการประเมินด้านคุณภาพ มีตัวชี้วัด ได้แก่
   • ตัวชี้วัด “ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ”
   จากการประเมินมิติภายนอกโดยรวม พบว่า ส่วนราชการมีผลคะแนนค่อนข้างสูง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.2622 (ตารางที่ 2-9) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 ซึ่งมีจ�านวนถึง 60 กรม คิดเป็นร้อยละ 41.38 ของ
ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 และ 3.5001 - 4.0000 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.28 และ 17.93 ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 2-10) 

ตารางที่ 2-10  สรุปผลการประเมินมิติภายนอกของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติภายนอก ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลคะแนน จำานวนส่วนราชการ ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 60 41.38

4.0001 - 4.5000 41 28.28

3.5001 - 4.0000 26 17.93

3.0001 - 3.5000 11 7.59

1.0000 - 3.0000 7 4.83

รวม 145 100
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   มิติภายนอกด้านประสิทธิผล มีคะแนนเฉลี่ยอยู ่ท่ีระดับ 4.1987 โดยส่วนใหญ่อยู ่ในช่วงคะแนน 

4.5001 - 5.0000 คิดเป็นร้อยละ 40 ในจ�านวนนี้เป็นคะแนนความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของกระทรวง 

ที่คะแนนเฉลี่ย 3.9645 คะแนน  ความส�าเร็จในการบรรลุตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า ที่คะแนนเฉลี่ย 4.4594 และ

ความส�าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) ซ่ึงมส่ีวนราชการระดบักรมด�าเนนิการ

ตามตัวชี้วัดนี้ จ�านวน 88 แห่ง อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.6437 แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการสามารถปฏิบัติราชการได้บรรลุเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้

   มิติภายนอกด้านคุณภาพ ซึ่งมีจ�านวน 1 ตัวช้ีวัด คือ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

พบว่า ส่วนราชการมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6421 โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 คิดเป็นร้อยละ 66.15 

รองลงมาร้อยละ 23.85 มีคะแนนระหว่าง 4.0001 - 4.5000 แสดงว่าส่วนราชการส่วนใหญ่ยังสามารถให้บริการประชาชน 

ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลจากการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซ่ึงส�ารวจโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

โดยพิจารณาจากประเด็นความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

   มิติภายใน ประกอบด้วย การประเมินด้านประสิทธิภาพ น�้าหนักร้อยละ 15 และการประเมินด้านการพัฒนา

องค์การ น�้าหนักร้อยละ 15

   ในการประเมินด้านประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่

   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต”

   • ตัวชี้วัด “ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ”

   • ตัวชีว้ดั “ระดับความส�าเร็จของปริมาณผลผลติท่ีท�าได้จรงิเปรยีบเทียบกบัเป้าหมายผลผลติตามเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย”

   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ”

   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ”

   ส�าหรับการประเมินด้านการพัฒนาองค์การ มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่

   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร”

   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ”

   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ”

   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ”

   จากการประเมินมิติภายในโดยรวม พบว่า ส่วนราชการมีผลคะแนนค่อนข้างสูง โดยสูงกว่าคะแนนในมิติ

ภายนอกเล็กน้อย ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3306 (ตารางที่ 2-9) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 เป็นจ�านวนถึง 

63 กรม คิดเป็นร้อยละ 43.45 ของทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 และช่วง 3.5001 - 4.0000 คิดเป็น

ร้อยละ 39.31 และ 13.79 ตามล�าดับ (ตารางที่ 2-11)
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ตารางที่ 2-11  สรุปผลการประเมินมิติภายในของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลคะแนน จำานวนส่วนราชการ ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 57 39.31

4.0001 - 4.5000 63 43.45

3.5001 - 4.0000 20 13.79

3.0001 - 3.5000 4 2.76

1.0000 - 3.0000 1 0.69

รวม 145 100

   มิติภายในด้านประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2424 โดยมีส่วนราชการร้อยละ 41.38 

มีผลการประเมินตั้งแต่ 4.5001 ขึ้นไป  รองลงมาร้อยละ 32.41 มีคะแนนระหว่าง 4.0001 - 4.5000 ซึ่งนับว่ามีระดับคะแนน

ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่สามารถจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด มีการเบิกจ่าย 

งบประมาณตามแผน/งบรายจ่ายลงทนุ และงบประมาณในภาพรวม มปีรมิาณผลผลติทีท่�าได้จรงิเปรยีบเทยีบกับเป้าหมายผลผลติ

ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย และสามารถประหยัดพลังงานตามเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามล�าดับ คือ 

ความส�าเรจ็ของการปรบัปรุงกระบวนการ ความส�าเร็จของปริมาณผลผลติท่ีท�าได้จริงเปรยีบเทียบกบัเป้าหมายผลผลติตามเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย  ความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  และความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7577  4.7241  4.7132 และ 4.1057 ตามล�าดับ ส�าหรับ 

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน มีผลการประเมินในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย คือ มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากับ 2.5585

   มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ มีระดับคะแนนสูงเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4189 ในจ�านวนนี ้

มีส่วนราชการถึงร้อยละ 52.41 มีผลคะแนนระหว่าง 4.5001 - 5.0000 รองลงมาร้อยละ 33.10 มีคะแนนระหว่าง 

4.0001 - 4.5000 แสดงว่าส่วนใหญ่สามารถด�าเนนิการพัฒนาสมรรถนะของบคุลากร พฒันาปรับปรงุสารสนเทศ พฒันาปรบัปรุง

วัฒนธรรมองค์การ และด�าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามเป้าหมาย และมีผลการด�าเนินงาน

ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า สามารถด�าเนินการได้ผลดีตามล�าดับ ดังนี้ การพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การและการด�าเนินโครงการ 

สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7144  4.6936  4.4841 และ 3.7266 ตามล�าดับ

  2) ผลการประเมินรายมิติของจังหวัด

   การประเมินผลของจังหวัด พิจารณาจากผลการประเมินใน 2 มิติ  คือ  มิติภายนอก และ มิติภายใน  

โดยมีผลการประเมินรายมิติ ดังนี้
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ตารางที่ 2-12  ผลการประเมินรายมิติของการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลคะแนน
มิติภายนอก มิติภายใน

รวม ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพ รวม ด้านประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาองค์การ

จ�านวนจังหวัด 76 76 76 76 76 76

คะแนนต�่าสุด 3.6451 3.4813 3.6648 3.1269 3.4293 2.6347

คะแนนเฉลี่ย 4.4063 4.3793 4.5679 4.3753 4.3082 4.4424

คะแนนสูงสุด 4.9299 4.9873 5.0000 4.9333 4.8667 5.0000

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2877 0.3288 0.3254 0.3676 0.3422 0.6074

   มติภิายนอก ประกอบด้วย การประเมนิด้านประสทิธผิล น�า้หนกัร้อยละ 60 และการประเมนิด้านคณุภาพ 

น�้าหนักร้อยละ 10 

   ในการประเมินด้านประสิทธิผล มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่

   • ผลส�าเร็จของการด�าเนินการตามนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

   • ระดับความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

   • ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   ส�าหรับการประเมินด้านคุณภาพ มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่ 

   • ตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ”

   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน”

   จากการประเมินมิติภายนอกโดยรวม พบว่า จังหวัดมีผลคะแนนค่อนข้างสูง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.4063 (ตารางที่ 2-12)  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 ซึ่งมีจ�านวนถึง 38 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ของทั้งหมด รองลงมาได้แก่ช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 และ 3.5001 - 4.0000 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.79 และ 9.21 

ตามล�าดับ (ตารางที่ 2-13)  

ตารางที่ 2-13  สรุปผลการประเมินมิติภายนอกของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติภายนอก ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลคะแนน จำานวนจังหวัด ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 31 40.79

4.0001 - 4.5000 38 50.00

3.5001 - 4.0000 7 9.21

3.0001 - 3.5000 0 0

1.0000 - 3.0000 0 0

รวม 76 100
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   มิติภายนอกด้านประสิทธิผล จังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3793  ซึ่งนับว่ามีคะแนนค่อนข้างสูง 
ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดท�าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และตัวชี้วัด
ทีม่คีะแนนเฉลีย่ต�า่สุด ได้แก่ การป้องกนัและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมของจงัหวดั แสดงว่าจงัหวดัส่วนใหญ่สามารถปฏบัิตงิาน 
ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ตามนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลรวมท้ังด�าเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยของความส�าเร็จส่วนหนึ่ง
เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นงานตามภารกิจหลักและตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดอยู่แล้ว ซึ่งจะต้องมี 
การบูรณาการความร่วมมือในแต่ละภาคส่วน ทัง้ส่วนราชการประจ�าจังหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 
รวมทัง้บรหิารงบประมาณท่ีได้รบัการจัดสรร เพือ่ให้เกดิประโยชน์และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประชาชนในพ้ืนที่
   มิติภายใน ประกอบด้วย การประเมินด้านประสิทธิภาพ น�้าหนักร้อยละ 15 และการประเมินด้านการพัฒนา
องค์การ น�้าหนักร้อยละ 15 
   ในการประเมินด้านประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่
   • ตัวชี้วัด “ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ”
   • ตัวช้ีวัด “ระดับความส�าเรจ็ของปรมิาณผลผลติท่ีท�าได้จรงิเปรยีบเทียบกบัเป้าหมายผลผลติตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย”
   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด”
   • ตัวช้ีวัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ”
   ส�าหรับการประเมินด้านการพัฒนาองค์การ มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่
   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร”
   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ”
   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ”
   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ”
   จากการประเมินมิติภายในโดยรวม พบว่า จังหวัดมีผลคะแนนค่อนข้างสูง แต่ต�่ากว่ามิติภายนอก 
เพียงเล็กน้อย โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3753 (ตารางที่ 2-12) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 มากท่ีสุด 
ซึ่งมีจ�านวนถึง 38 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของทั้งหมด รองลงมาได้แก่ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 และ 
3.5001 - 4.0000 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.89 และ 14.47 ตามล�าดับ (ตารางที่ 2-14)

ตารางที่ 2-14  สรุปผลการประเมินมิติภายในของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลคะแนน จำานวนจังหวัด ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 38 50.00

4.0001 - 4.5000 25 32.89

3.5001 - 4.0000 11 14.47

3.0001 - 3.5000 1 1.32

1.0000 - 3.0000 1 1.32

รวม 76 100
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   เมื่อพิจารณามิติภายในด้านประสิทธิภาพ พบว่า ผลคะแนนมีระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.3082  ทั้งนี้ จังหวัดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 82.90 มีผลคะแนนต้ังแต่ 4.0001 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ในเรื่องระดับความส�าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด และระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย 
ถ่วงน�้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ มีค่าเท่ากับ 4.6026  4.5185 และ 4.8800 ตามล�าดับ แสดงว่า 
จงัหวดัส่วนใหญ่มกีารด�าเนนิงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่�านกังาน ก.พ.ร. และหน่วยงานเจ้าภาพก�าหนด มเีพยีงประเดน็
ร้อยละความส�าเรจ็ของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณทีม่ผีลการประเมนิต�า่กว่าค่าเป้าหมาย คอื มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.3917
   ส�าหรับมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ผลประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4424 ซ่ึงนับว่า 
มีคะแนนสูง โดยมีจังหวัดถึงร้อยละ 60.53 ที่มีคะแนนตั้งแต่ 4.5001 ข้ึนไป แสดงว่าส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ตามแนวทางท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด ซ่ึงประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ระดับ 
ความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ และระดับความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีคะแนน

เท่ากับ 4.5110  4.7928  4.6061 และ 3.9710 ตามล�าดับ

  3) ผลการประเมินรายมิติของสถาบันอุดมศึกษา

   การประเมินสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาจากผลคะแนนใน 2 มิติ คือ มิติภายนอก และ มิติภายใน 

โดยมีผลการประเมินรายมิติ ดังนี้

ตารางที่ 2-15  ผลการประเมินรายมิติของการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลคะแนน
มิติภายนอก มิติภายใน

รวม ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพ รวม ด้านประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาองค์การ

จ�านวนสถาบันอุดมศึกษา 67 67 67 67 67 67

คะแนนต�่าสุด 2.9754 2.7802 2.9720 1.5085 1.0169 2.0000

คะแนนเฉลี่ย 4.1700 4.1230 4.4664 3.9713 3.6469 4.2958

คะแนนสูงสุด 4.6531 4.5976 5.0000 4.8961 4.8613 5.0000

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3161 0.3605 0.3179 0.5736 0.7153

   มติภิายนอก ประกอบด้วย การประเมนิด้านประสทิธผิล น�า้หนกัร้อยละ 60 และการประเมนิด้านคณุภาพ 
น�้าหนักร้อยละ 10 
   ในการประเมินด้านประสิทธิผล มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่
   • ตัวช้ีวัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
ของกระทรวง” 
   • ตัวชี้วัด “ร้อยละเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา” 
   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
   • ตัวชี้วัด “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา”
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   ส�าหรับการประเมินด้านคุณภาพ มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่ 

   • ตัวชี้วัด “ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต” 

   • ตัวชี้วัด “ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา”

   จากการประเมนิมติภิายนอกโดยรวม พบว่า สถาบนัอดุมศกึษามคีะแนนค่อนข้างสงู โดยมค่ีาคะแนนเฉล่ีย

เท่ากับ 4.1700 (ตารางที่ 2-15)  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.12 ของ

ทั้งหมด รองลงมาอยู่ในช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 และ 4.5001 - 5.0000  คิดเป็น ร้อยละ 11.94 และ 5.97 ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 2-16)  

ตารางที่ 2-16  สรุปผลการประเมินมิติภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติภายนอก ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลคะแนน จำานวนสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 4 5.97

4.0001 - 4.5000 51 76.12

3.5001 - 4.0000 8 11.94

3.0001 - 3.5000 3 4.48

1.0000 - 3.0000 1 1.49

รวม 67 100

   มติภิายนอกด้านประสทิธผิล  มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.1230  โดยส่วนใหญ่มคีะแนนในช่วง 4.0001 - 4.5000 

คิดเป็นร้อยละ 73.13 ของทั้งหมด รองลงมาอยู่ในช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 คิดเป็นร้อยละ 13.43 

   ส่วนมิติภายนอกด้านคุณภาพ พบว่า สถาบันอุดมศึกษามีคะแนนในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.4664  ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในช่วง 4.0001 - 4.5000 คิดเป็นร้อยละ 49.25 ของทั้งหมด รองลงมาอยู่ในช่วงคะแนน 

4.5001 - 5.0000 คดิเป็นร้อยละ 46.27 แสดงให้เห็นว่าสถาบนัอดุมศกึษายงัได้รบัความพงึพอใจจากลูกค้า ทัง้จากนสิตินกัศึกษา

ของสถาบัน และจากผู้ใช้งานบัณฑิตที่จบไปแล้ว

   มิติภายใน ประกอบด้วย การประเมินด้านประสิทธิภาพ น�้าหนักร้อยละ 15 และการประเมิน 

ด้านการพัฒนาสถาบัน น�้าหนักร้อยละ 15 

   ในการประเมินด้านประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่

   • ตัวชี้วัด “ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน” 

   • ตัวชี้วัด “ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม” 

   • ตัวชี้วัด “ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน” 

   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” 

   • ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการตามมาตรการประหยดัพลงังานของสถาบนัอดุมศกึษา” 

   • ตัวชี้วัด “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ”
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   ส�าหรับการประเมินด้านการพัฒนาสถาบัน แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

   กรณีที่ 1 กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเลือกด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

จะใช้ตัวชี้วัด “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ” และ “ผลการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ” (มีจ�านวน 66 สถาบัน) 

   กรณีที่ 2 กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เลือกด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

จะประเมนิผลโดยใช้ตัวชีว้ดั “ระดับความส�าเร็จของการพฒันาบคุลากร” “ระดบัความส�าเร็จของการพฒันาปรบัปรงุสารสนเทศ” 

และ “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ” (มีจ�านวน 1 สถาบัน)

   จากการประเมินมิติภายในโดยรวม พบว่า สถาบันอุดมศึกษามีคะแนนค่อนข้างสูง แต่ต�่ากว่ามิติภายนอก

เล็กน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9713 (ตารางที่ 2-15)  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 25 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 37.31 ของทั้งหมด รองลงมาอยู่ในช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 และ 4.5001 - 5.0000 คิดเป็นร้อยละ 28.36 

และ 17.91 ตามล�าดับ (ตารางที่ 2-17)  

ตารางที่ 2-17  สรุปผลการประเมินมิติภายในของสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลคะแนน จำานวนสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 12 17.91

4.0001 - 4.5000 25 37.31

3.5001 - 4.0000 19 28.36

3.0001 - 3.5000 9 13.43

1.0000 - 3.0000 2 2.99

รวม 67 100

   มิติภายในด้านประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6469 ซึ่งถือว่าไม่สูงมากนัก ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัด 

ในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ การประหยัดพลังงาน หรือการประเมินเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ ่

อยู่ในช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 คิดเป็นร้อยละ 34.33 และ 26.87 

ตามล�าดับ

   มิติภายในด้านการพัฒนาสถาบัน พบว่า มีคะแนนในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2958 

ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู ่ในช่วง 4.0001 - 4.5000 รองลงมาอยู ่ในช่วง 4.5001 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 44.78 และ 

32.84  ตามล�าดับ
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  4) ผลการประเมินรายมิติขององค์การมหาชน

   สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ. 2556 เป็นผลคะแนนขององค์การมหาชน 

จ�านวน 31 แห่ง จ�าแนกตามมิติที่ประเมิน2  (ตารางที่ 2-18)

ตารางที่ 2-18  ผลการประเมินรายมิติขององค์การมหาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติ คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด

มิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 4.7088 5.0000 3.8538

มิติที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.5171 5.0000 2.6000

มิติที่ 3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4.1652 5.0000 1.8824

มิติที่ 4  ด้านการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 4.6235 5.0000 2.4000

ค่าคะแนนรวมทุกมิติ 4.6134 5.0000 3.8883

 

__________________________________________________________

 2  โดยที่การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการเจรจาข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ 

ประเมินผลองค์การมหาชนซึ่งแต่งตั้งโดย ก.พ.ร. เป็นผู้เจรจาความเหมาะสมของค่าเป้าหมายความส�าเร็จตามตัวชี้วัด น�้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน 

โดยค�านึงถึงภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชนท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน ประกอบกับ องค์การมหาชน

แต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง  วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกต่างกัน  จึงส่งผลให้การก�าหนดค่าเป้าหมาย 

ความส�าเร็จตามตัวชี้วัด น�้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน  รวมถึงประเภทของตัวชี้วัดในแต่ละองค์การมหาชนมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดของ

องค์การมหาชนที่จัดตั้งใหม่จะเน้นตัวชี้วัดประเภทปัจจัยน�าเข้าหรือกระบวนการ ในขณะที่ตัวชี้วัดขององค์การมหาชนที่มีพัฒนาการต่อเนื่อง จะเน้นตัวชี้วัด

ประเภทผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนั้น การก�าหนดตัวชี้วัดขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง จึงมีลักษณะเป็นการเฉพาะไม่สามารถน�าผลการประเมินไปใช้ในเชิง

เปรียบเทียบระหว่างองค์การมหาชนได้โดยตรง
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 2.1.5 ผลการประเมินจำาแนกตามตัวชี้วัดที่สำาคัญ

  1) มิติภายนอก

   1.1) มิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผล

    1.1.1) ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุต่อนโยบายสำาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

และภารกิจหลักของกระทรวง  (ตัวชี้วัดของส่วนราชการ)

     เกณฑ์การประเมิน

     พิจารณาจากระดับความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง หรือ 

แผนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่ก�าหนดไว้

     ผลการประเมิน

     ส่วนราชการมีผลการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 เป็นจ�านวนถึง 63   

ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 43.45 ของทั้งหมด ซึ่งในจ�านวนนี้มีถึง 31 ส่วนราชการท่ีมีคะแนนสูงถึงระดับ 5.0000 แสดงว่า 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้ร่วมกันรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายและตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง ที่ก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยความส�าเร็จของการด�าเนินการตามตัวช้ีวัดน้ีน่าจะเนื่องมาจากกิจกรรมที่วัด

เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน มีเป้าหมายการด�าเนินงานที่ชัดเจน ที่ผู้บริหารต้องผลักดันและมีงบประมาณรองรับ จึงเป็น 

ส่วนสนับสนุนให้งานส�าเร็จได้ง่าย

     สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จำานวนส่วนราชการ

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส�าคัญเร่งด่วน 

ของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง

4.5001 - 5.0000 63

4.0001 - 4.5000 16

3.5001 - 4.0000 23

3.0001 - 3.5000 16

1.0000 - 3.0000 27

รวม 145

     อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า นอกจากการประเมินผลเฉพาะตัวชี้วัดที่ก�าหนดนี้แล้ว 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ควรมกีารตดิตามประเมนิผลด้านการบรูณาการของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในยทุธศาสตร์ด้วย เพือ่ผลกัดนัระบบ

การบริหารราชการแบบบูรณาการ โดยจะสามารถสรุปผลความส�าเร็จก็ต่อเมื่อส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องได้มีการปรับเปล่ียน

กระบวนการท�างาน หรือด�าเนินการด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย  ส�าหรับบางกระทรวงที่มีส่วน

สนบัสนนุความส�าเรจ็ในหลายยทุธศาสตร์ อนัมผีลให้มตีวัชีว้ดัในการประเมนิจ�านวนมาก ส�านกังาน ก.พ.ร. ควรพจิารณาหาทาง

ลดจ�านวนตัวชี้วัดลง และวัดผลเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่กระทรวงดังกล่าวเข้าไปมีส่วนผลักดันอย่างมีนัยส�าคัญเท่านั้น
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    1.1.2) ตัวช้ีวัด : ระดับความสำาเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Readiness) (ตัวชี้วัดของส่วนราชการ)

     เกณฑ์การประเมิน

     พิจารณาจากระดับความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     ผลการประเมิน

     จากการประเมินในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า 

ส่วนราชการ มีคะแนนสูงมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6437 ทั้งนี้ ส่วนราชการ จ�านวน 88 แห่ง ที่มีตัวชี้วัดเรื่อง 

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ส่วนใหญ่ 70 แห่ง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.5001 ขึ้นไป 

และในจ�านวนนี้มีถึง 68 แห่งที่มีคะแนนสูงถึงระดับ 5.0000 คิดเป็นร้อยละ 77.27 แสดงว่าส่วนราชการส่วนใหญ่มีการเตรียม

ความพร้อมในภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

     สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จำานวนส่วนราชการ

ระดับความส�าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)

4.5001 - 5.0000 70

4.0001 - 4.5000 2

3.5001 - 4.0000 7

3.0001 - 3.5000 2

1.0000 - 3.0000 7

รวม 88

หมายเหตุ มี 57 ส่วนราชการที่ไม่วัดตัวชี้วัดนี้

    1.1.3) ตัวช้ีวัด : ระดับความสำาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตัวชี้วัดของ

จังหวัด)

     เกณฑ์การประเมิน

     พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

     • ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ�านวนผู ้ต้องหาคดียาเสพติดข้อหาส�าคัญถูกด�าเนินการตาม

กระบวนการยุติธรรม

     • ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติดเทียบกับค่าเป้าหมาย

     • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ของจังหวัด
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     ผลการประเมิน

     ผลคะแนนในภาพรวมของตัวชีว้ดัอยูใ่นช่วงคะแนน 3.0800 ถงึ 5.0000  และมค่ีาคะแนน

เฉล่ียเท่ากับ 4.3279 ทั้งนี้ จังหวัดส่วนใหญ่สามารถบริหารจัดการกระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีกว่า 

ค่าเป้าหมาย  มีเพียงตัวชีว้ดัร้อยละทีเ่พิม่ขึน้ของจ�านวนผูต้้องหาคดยีาเสพตดิข้อหาส�าคญัถูกด�าเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรม 

ซึ่งบางจังหวัดมีผลการด�าเนินงานต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

     สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จำานวนจังหวัด

ระดับความส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.5001 - 5.0000 34

4.0001 - 4.5000 8

3.5001 - 4.0000 27

3.0001 - 3.5000 7

1.0000 - 3.0000 0

รวม 76

    1.1.4) ตัวชี้วัด : ระดับความสำาเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำานวนครัวเรือนยากจน 

ที่มีรายได้เฉลี่ยตำ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (ตัวชี้วัดของจังหวัด)

     เกณฑ์การประเมิน

     ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

     ส่วนขั้นตอน (Milestone) จังหวัดจะต้องแสดงกระบวนการวิเคราะห์ จัดกลุ่มปัญหาของ

ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย รวมทั้งก�าหนดแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน ที่มีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน 

ในพื้นที่ 

     ส่วนผลส�าเร็จ (Output) เป็นการประเมินผลความสามารถในการลดจ�านวนครัวเรือน

ยากจนเป้าหมายให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 (นิยามรายได้ของครัวเรือนยากจน คือ มีรายได้เฉลี่ยต�า่กว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี)  

และหากลดจ�านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้เกินกว่าร้อยละ 50 และด�าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ครบถ้วน จะได้คะแนน

ระดับ 5.0000

     ผลการประเมิน

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี 6 จังหวัดที่ไม่ต้องวัดตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากไม่มีครัวเรือน

ยากจนเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต และระนอง แต่ยังคงมี 70 จังหวัดที่มีครัวเรือน

ยากจนเป้าหมายท่ีต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีผลคะแนนในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.8378 ทั้งนี้ พบว่า 

มีจังหวัดท่ีได้คะแนนตั้งแต่ 4.5001 ขึ้นไป ถึง 63 จังหวัด ในจ�านวนน้ีมีจังหวัดท่ีได้คะแนนถึง 5.0000 จ�านวน 39 จังหวัด  

คิดเป็นร้อยละ 51.32 ของทั้งหมด เป็นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดส่วนใหญ่สามารถบริหารจัดการกระบวนการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนให้กับกลุ่มครัวเรือนยากจนเป้าหมายโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และท�าการจัดกลุ่ม 

ตามสภาพปัญหาได้อย่างครบถ้วน มีคณะท�างานจากหน่วยงานต่าง ๆ มาก�าหนดแผนและด�าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชนในจังหวัด ตลอดจนการติดตามส�ารวจข้อมูลและมีฐานข้อมูลชัดเจน โดยส่วนใหญ่ 

มีร้อยละของจ�านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลงจากเดิมมากกว่าร้อยละ 50 มีเพียง 

จังหวัดพังงาที่มีผลการด�าเนินงานต�่ากว่าค่าเป้าหมาย  ท้ังนี้ เนื่องจากครัวเรือนยากจนเป้าหมายท่ีเหลือจากปี 2555 มีจ�านวน

ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ�านวน 62 ครัวเรือน  ซึ่งสามารถยกระดับรายได้ผ่านเกณฑ์ในปี 2556 ได้จ�านวน 36 ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละที่ลดลง ร้อยละ 41.94 ต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 50 

     สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จำานวนจังหวัด

ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจ�านวนครัวเรือน

ยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.

4.5001 - 5.0000 63

4.0001 - 4.5000 2

3.5001 - 4.0000 4

3.0001 - 3.5000 1

1.0000 - 3.0000 0

รวม 70

หมายเหตุ  มี 6 จังหวัดที่ไม่วัดตัวชี้วัดนี้

ผลการดำาเนินการลดจำานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าตำ่าสุด

ลดลงได้ ร้อยละ 41.94 ลดลงได้ ร้อยละ 100 ลดลงได้ ร้อยละ 83.72

   1.2) มิติภายนอก ด้านการประเมินคุณภาพ

    1.2.1) ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตัวช้ีวัดของส่วนราชการ

และจังหวัด)

     เกณฑ์การประเมิน

     พิจารณาจากผลส�ารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการของส่วนราชการและจังหวัด 

โดยส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้จัดหาหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด�าเนินการส�ารวจ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ผู้ประเมินอิสระ คือ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีประเด็นในการส�ารวจ ดังนี้

     • ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

     • ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

     • ความพึงพอใจด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

     • ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

     • ความเชือ่มัน่เกีย่วกบัคุณภาพการให้บรกิาร โดยเน้นวาระแห่งชาตด้ิานจรยิธรรม ธรรมาภบิาล 

และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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     ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัด ได้ก�าหนดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 
5 งานบริการ ได้แก่ งานบัตรประจ�าตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  งานบริการจัดหางาน  
งานบริการผู้ป่วยนอก และ งานถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการเกษตร

     เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ร้อยละ 65

2 ร้อยละ 70

3 ร้อยละ 75

4 ร้อยละ 80

5 ร้อยละ 85

ผลการประเมิน
     1. ผลการประเมนิของส่วนราชการ : ส�านกังาน ก.พ.ร. เป็นผูว้เิคราะห์และคดัเลอืกงานบริการ 
โดยความเหน็ชอบของ ก.พ.ร. ทัง้น้ี หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกมข้ีอก�าหนดท่ีส�าคญั 4 ประการ คอื เป็นงานบรกิารท่ีเป็นภารกิจหลกั
ของส่วนราชการ เป็นงานบริการที่มีผู้มาใช้บริการจ�านวนมาก มีผลกระทบอย่างสูงต่อประชาชน จ�านวนไม่เกิน 3 งานบริการ  
ผลการส�ารวจในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84.40 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 83.37)  ค่าสูงสุดและต�่าสุดอยู่ที่
ร้อยละ 98.65 และ 73.40 ตามล�าดับ โดยส่วนราชการส่วนใหญ่มีคะแนนความพึงพอใจในช่วงร้อยละ 80.00 - 84.99 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 46.92 ของทั้งหมด รองลงมาได้แก่คะแนนร้อยละ 85.00 ขึ้นไป และคะแนนช่วง 75.00 - 79.99 คิดเป็นร้อยละ 
43.08 และ 9.23 ตามล�าดับ
     2. ผลการประเมินของจังหวัด : ผลส�ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของจังหวัด 76 
จังหวัด พบว่า ผู้รับบริการมีคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยร้อยละ 83.25 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 83.39)  
ค่าสูงสุดและต�่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 92.34 และ 77.28 ตามล�าดับ โดยจังหวัดส่วนใหญ่มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในช่วง 
ร้อยละ 80.00 - 84.99 มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 69.74 ของทั้งหมด

     สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ระดับร้อยละของคะแนน

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

ส่วนราชการ จังหวัด

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

ตั้งแต่ 85.00 ขึ้นไป 56 43.08 15 19.74

80.00 - 84.99 61 46.92 53 69.74

75.00 - 79.99 12 9.23 8 10.52

70.00 - 74.99 1 0.77 - -

65.00 - 69.99 - - - -

รวม 130 100 76 100

หมายเหตุ มี 15 ส่วนราชการที่ไม่วัดตัวชี้วัดนี้
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    1.2.2) ตัวช้ีวัด : ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน  (ตัวชี้วัดของจังหวัด)
     เกณฑ์การประเมิน
     พิจารณาจากระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม หรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน หรือศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ ตามเกณฑ์และค่าคะแนนของศูนย์บริการร่วมแต่ละประเภท ได้แก่ เรื่องการจัดการ
บริการเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย การเข้าถึงบริการที่ง่ายและสะดวก การมีบริการท่ีหลากหลาย การจัดระบบงานท่ีเบ็ดเสร็จ  
การจัดท�าฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตัล การปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ 
มีนวัตกรรม การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ จ�านวนผู้รับบริการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

     ผลการประเมิน
     ผลการประเมนิความส�าเรจ็ของการพฒันาศนูย์บรกิารร่วมหรอืเคาน์เตอร์บรกิารประชาชน
ของจังหวัด 76 จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5526  ซึ่งถือว่ามีค่าคะแนนสูง  ทั้งนี้ มีจังหวัด
ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 4.0001 ขึ้นไปถึง 66 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 86.84 และในจ�านวนนี้มีถึง 26 จังหวัด (ร้อยละ 34.21)  
ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 4.5001 ขึ้นไป
     สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จำานวนจังหวัด

ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์

บริการประชาชน
4.5001 - 5.0000 26

4.0001 - 4.5000 40

3.5001 - 4.0000 7

3.0001 - 3.5000 2

1.0000 - 3.0000 1

รวม 76

  2) มิติภายใน

   2.1) มิติภายใน ด้านประสิทธิภาพ

    2.1.1) ตวัชีว้ดั : ระดบัความสำาเร็จของการจดัทำาต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต  (ตวัช้ีวัดของส่วนราชการ)

     เกณฑ์การประเมิน
     พิจารณาจากความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ซ่ึงหมายถึง การท่ี 
ส่วนราชการสามารถจัดท�าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก�าหนด และน�าเอาผลการค�านวณต้นทุนมาใช ้
ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ

     ผลการประเมิน
     จากการประเมินความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พบว่า ส่วนราชการ 
มีผลคะแนนสูงมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7132 ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในช่วงตั้งแต่ 4.5001 - 5.0000 เป็นจ�านวนถึง 
123 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 85.42 ของทั้งหมด แสดงว่าส่วนราชการสามารถจัดท�าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย รวมทั้งด�าเนินการ
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด
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     สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จำานวนส่วนราชการ

ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 4.5001 - 5.0000 123

4.0001 - 4.5000 9

3.5001 - 4.0000 3

3.0001 - 3.5000 1

1.0000 - 3.0000 8

รวม 144

หมายเหตุ  มี 1 ส่วนราชการที่ไม่วัดตัวชี้วัดนี้ คือ ส�านักพระราชวัง

    2.1.2) ตวัชีว้ดั : ร้อยละความสำาเรจ็ของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ (ตวัชีว้ดัของส่วนราชการ

และจังหวัด)

     เกณฑ์การประเมิน

     การด�าเนินการในตัวชี้วัดนี้ของส่วนราชการและจังหวัด เป็นการวัดความส�าเร็จของ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวมรอบ 6 เดือน รายจ่ายภาพรวมรอบ 12 เดือน และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณตามแผน

     ผลการประเมินของส่วนราชการ

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ม ี145 ส่วนราชการด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดันี ้ซึง่ผลการด�าเนนิงาน 

พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวมรอบ 6 เดือน และรายจ่ายภาพรวมรอบ 12 เดือน  

มีคะแนนต�่ากว่าเป้าหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.6909 1.5240 และ 2.3122 ตามล�าดับ มีเพียงการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณตามแผนที่สามารถด�าเนินการตามเป้าหมายได้โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3644  รายละเอียด ดังนี้

ผลคะแนน รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม
รอบ 6 เดือน

รายจ่ายภาพรวม
รอบ 12 เดือน

เงินงบประมาณ
ตามแผน

คะแนนต�่าสุด 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

คะแนนเฉลี่ย 2.6909 1.5240 2.3122 3.3644

คะแนนสูงสุด 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
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     สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ผลคะแนน

จำานวนส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม
รอบ 6 เดือน

รายจ่ายภาพรวม
รอบ 12 เดือน

เงินงบประมาณ
ตามแผน

4.5001 - 5.0000 59 12 34 78

4.0001 - 4.5000 0 2 8 3

3.5001 - 4.0000 2 1 3 2

3.0001 - 3.5000 0 2 1 0

1.0000 - 3.0000 82 128 99 62

รวม 143 145 145 145

หมายเหตุ  มี 2 ส่วนราชการที่ไม่มีงบรายจ่ายลงทุน ได้แก่ กรมราชองครักษ์ และ ส�านักพระราชวัง

     ข้อสังเกตเกี่ยวกับสาเหตุส�าคัญที่ส่วนราชการด�าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

     • ส่วนราชการได้รบัผลกระทบจากการท่ีผูว่้าจ้างเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างโครงการล่าช้าหรอื

คุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่ครบตามที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

     • ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ส่วนราชการเบิกจ่ายไม่ทันภายใน

ปีงบประมาณ

     • ส่วนราชการประหยัดเงินงบประมาณได้และน�าวงเงินท่ีประหยัดได้ไปใช้ต่อใน 

โครงการอื่น ๆ (ไม่ได้ส่งคืนคลัง) ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขของตัวชี้วัด

     แนวทางการปรับปรุงในปีต่อไป ส่วนราชการควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร 

งบประมาณและบริหารงานด้านพัสดุ รวมทั้งติดตามการด�าเนินการจัดหา/จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

ที่ก�าหนดไว้ นอกจากนั้น ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที่วางไว้เดิมต้องเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดเตรียมมาตรการหรือแผนส�ารองไว้รองรับ เพื่อให้การด�าเนินการมีความต่อเนื่อง 

หลังจากทราบว่าผลการจัดสรรงบประมาณอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้
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     ผลการประเมินของจังหวัด

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ม ี76 จงัหวดัท่ีด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดันี ้ซึง่ผลการด�าเนนิงาน 

พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวมรอบ 6 เดือน และรายจ่ายภาพรวมรอบ 12 เดือน ต�่ากว่า 

เป้าหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.9247 1.0292 และ 1.5828 ตามล�าดับ มีเพียงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ที่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.4971 รายละเอียด ดังนี้

ผลคะแนน รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายภาพรวม

รอบ 6 เดือน

รายจ่ายภาพรวม

รอบ 12 เดือน

เงินงบประมาณ

ตามแผน

คะแนนต�่าสุด 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

คะแนนเฉลี่ย 2.9247 1.0292 1.5828 3.4971

คะแนนสูงสุด 5.0000 3.2197 5.0000 5.0000

     สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ระดับคะแนน

จำานวนจังหวัด

รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายภาพรวม

รอบ 6 เดือน

รายจ่ายภาพรวม

รอบ 12 เดือน

เงินงบประมาณ

ตามแผน

4.5001 - 5.0000 33 0 9 47

4.0001 - 4.5000 0 0 1 0

3.5001 - 4.0000 1 0 0 0

3.0001 - 3.5000 3 1 1 0

น้อยกว่า 3.0000 39 75 65 29

รวม 76 76 76 76

     ข้อสังเกตเกี่ยวกับสาเหตุส�าคัญที่จังหวัดไม่สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย

     • จังหวัดได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ว่าจ้างเริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการล่าช้าหรือ

คุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่ครบตามที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

     • จังหวัดได้รับเงินงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้จังหวัดเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ

     • จังหวัดประหยัดเงินงบประมาณได้และน�าวงเงินที่ประหยัดได้ไปใช้ต่อในโครงการอื่น ๆ 

(ไม่ได้ส่งคืนคลัง) ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขของตัวชี้วัด
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    2.1.3) ตัวชี้วัด : ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

(ตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด)

     เกณฑ์การประเมิน

     พิจารณาจากความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 

ส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งหมายถึง การท่ีส่วนราชการและจังหวัดสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ทั้งน้ี เนื่องจากคณะรัฐมนตรี 

ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด�าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% 

เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศ 

โดยการประเมินจะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ

     1. ด้านไฟฟ้า 

     2. ด้านน�้ามันเชื้อเพลิง

     ผลการประเมิน

     1. ผลการประเมินของส่วนราชการ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีส่วนราชการ 

ที่ด�าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้จ�านวนทั้งสิ้น 144 ส่วนราชการ ซึ่งผลการด�าเนินงานปรากฏว่า ส่วนราชการมีผลคะแนนค่อนข้างสูง 

โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ 4.1057 โดยส่วนใหญ่มีผลคะแนนในระดับ 4.5001 ข้ึนไป จ�านวน 77 ส่วนราชการ 

คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของทั้งหมด อย่างไรก็ตามมีส่วนราชการถึง 23 แห่ง ที่มีคะแนนไม่เกิน 3.0000 คิดเป็นร้อยละ 15.97  

ของทั้งหมด

     2. ผลการประเมินของจังหวัด : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจังหวัดที่ด�าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดนี้จ�านวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด ซึ่งผลการด�าเนินงานปรากฏว่า จังหวัดมีผลคะแนนสูงเช่นเดียวกับส่วนราชการ 

โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ 4.5185 โดยจังหวัดส่วนใหญ่มีผลคะแนนตั้งแต่ 4.5001 ข้ึนไป จ�านวน 46 จังหวัด 

คิดเป็นร้อยละ 60.53 ของทั้งหมด

     สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ผลคะแนน

ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ส่วนราชการ จังหวัด

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 77 53.47 46 60.53

4.0001 - 4.5000 17 11.81 22 28.95

3.5001 - 4.0000 16 11.11 7 9.21

3.0001 - 3.5000 11 7.64 1 1.31

1.0000 - 3.0000 23 15.97 0 -

รวม 144 100 76 100

หมายเหตุ  มี 1 ส่วนราชการที่ไม่วัดตัวชี้วัดนี้ คือ ส�านักพระราชวัง
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     สรุปผลการใช้พลังงานภาครัฐ เปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

     สรุปผลการใช้พลังงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 9,257 หน่วยงาน 

ประกอบด้วย ส่วนกลาง 1,217 หน่วยงาน จังหวัด 7,805 หน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษา 235 หน่วยงาน (ไม่รวมหน่วยงาน อปท.) 

พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน�า้มนัเชือ้เพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลงอย่างชดัเจน (ข้อมูลรอบ 12 เดอืน : ตลุาคม 2555 - 

กันยายน 2556) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลงร้อยละ 22 

เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ภาพที่ 2-5) ในขณะที่

ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และลดลง 

ร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ภาพที่ 2-6)  
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ภาพที่ 2-5  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ภาพที่ 2-6  ปริมาณการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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    2.1.4) ตัวชี้วัด : ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะ
เวลาการให้บริการ  (ตัวชี้วัดของจังหวัด)
     เกณฑ์การประเมิน
     พจิารณาจากกระบวนงานทีน่�ามาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ซึง่หมายถงึ กระบวนงาน
ท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด โดยมกีารคดัเลอืกจากกระบวนงานหลกัของจงัหวดัทีไ่ด้ด�าเนนิการลดรอบระยะเวลาได้ตัง้แต่ร้อยละ 
30 ขึน้ไป ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2554 จ�านวน 10 กระบวนงาน โดยหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกพจิารณาจากกระบวนงาน
ที่ด�าเนินการทุกจังหวัด และมีผู้รับบริการจ�านวนมาก ซ่ึงกระบวนงานท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. น�ามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี ดังนี้

รายชื่อกระบวนงาน หน่วยงาน ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ

1 การขอต่อใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด 30 นาที

2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบก. 01 ส�านักงานเกษตรจังหวัด 30 นาที

3 การจดทะเบียนคนพิการ
ส�านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
30 นาที

4 การโอนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ส�านักงานขนส่งจังหวัด 2 ชั่วโมง

5 การจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน ที่ท�าการปกครองจังหวัด 20 นาที

6 การตรวจคัด และรับรองส�าเนาทะเบียนราษฎร ที่ท�าการปกครองจังหวัด 10 นาที

7 การจดทะเบียนจ�านอง ส�านักงานที่ดินจังหวัด 1 ชั่วโมง 30 นาที

8 การให้บริการจัดหางานในประเทศ (แก่คนหางาน) ส�านักงานจัดหางานจังหวัด 1 ชั่วโมง 15 นาที

9 การรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ส�านักงานประกันสังคมจังหวัด 65 นาที

10 การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก กรณีอายุรกรรมท่ัวไป 
(ไม่นับระยะเวลาพบแพทย์)

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด 1 ชั่วโมง 20 นาที

     ผลการประเมิน

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ม ี76 จงัหวดัท่ีด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดันี ้ซึง่ผลการด�าเนนิงาน

พบว่า จังหวัดมีผลคะแนนสูงมาก โดยค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดอยู่ที่ 4.8800 ทั้งนี้ มีถึง 71 จังหวัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ 4.5001 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 93.42 ของทั้งหมด แสดงว่าจังหวัดส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือด้วยดีกับมาตรการลดระยะเวลาและรักษา 

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการประชาชน

     สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จำานวนจังหวัด

ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการรักษามาตรฐาน 

ระยะเวลาการให้บริการ

4.5001 - 5.0000 71

4.0001 - 4.5000 0

3.5001 - 4.0000 0

3.0001 - 3.5000 5

1.0000 - 3.0000 0

รวม 76
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   2.2) มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ

    เกณฑ์การประเมิน

    การประเมนิมติภิายใน ด้านการพฒันาองค์การ ได้ก�าหนดตัวชีว้ดัในการประเมนิขึน้ เพือ่เสรมิสร้าง

และพฒันาขดีสมรรถนะการบรหิารจดัการขององค์การ ซึง่ได้น�าการส�ารวจความคดิเหน็ของบคุลากรในองค์การ (Organization 

Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ที่มีการประเมิน 2 ครั้ง ในช่วงก่อนและหลังการพัฒนาองค์การในระหว่าง

ปีงบประมาณ โดยก�าหนดให้ส่วนราชการน�าส่วนต่างระหว่างความเหน็และความส�าคญัต่อความพงึพอใจในการพฒันาบคุลากร (Gap) 

ของการส�ารวจครั้งแรก (17 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556) ไปวางแผนและด�าเนินการปรับปรุงพัฒนาการท�างานภายใน

องค์การ  และวดัผลลพัธ์จากการปรบัปรงุดงักล่าวโดยใช้แบบส�ารวจครัง้ทีส่อง (16 - 30 กนัยายน 2556) ประเมนิความพงึพอใจ

ของบุคลากรในองค์การอีกครั้ง เพื่อดูผลส�าเร็จของการปรับปรุงพัฒนาว่าเป็นผลให้ค่า Gap ลดลงมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก 

การที่ Gap มีค่าน้อย จะหมายถึงส่วนราชการสามารถด�าเนินการเรื่องนั้นได้ดี ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด (ภาพที่ 2-7) คือ

    • ระดบัความส�าเร็จของการพฒันาบคุลากร วัดผลจากผลการส�ารวจเกีย่วกับการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

(HRD) และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

    • ระดบัความส�าเร็จของการพฒันาปรบัปรงุสารสนเทศ วดัผลจากผลการส�ารวจความพงึพอใจของ

ผู้ใช้งานสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ และข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

    • ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ วัดผลจากผลการส�ารวจเกี่ยวกับ

บรรยากาศการท�างานของส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ (Alignment) ความส�าเร็จ

ขององค์การ (Execution) และการสร้างสิ่งใหม่ (Renewal)

ภาพที่ 2-7  กรอบตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ
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    ผลการประเมิน

    จากคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ท้ัง 3 ตัวช้ีวัด ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556  ของส่วนราชการระดับกรม และจังหวัด  มีผลการประเมิน ดังนี้

    1. ส่วนราชการระดับกรม จ�านวน 145 แห่ง มีคะแนนความส�าเร็จในด้านการพัฒนาบุคลากร 

มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.7144 รองลงมาได้แก่ ความส�าเร็จด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุง

วัฒนธรรมองค์การ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.6936 และ 4.4841 ตามล�าดับ

    2. จังหวัด จ�านวน 76 จังหวัด มีคะแนนความส�าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศมากที่สุด  

คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.7928 รองลงมาได้แก่ การพัฒนาปรบัปรงุวฒันธรรมองค์การ และการพฒันาบคุลากร คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.6061  

และ 4.5110 ตามล�าดับ

    สรุปผลคะแนนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ระดับความสำาเร็จของการพัฒนา

บุคลากร

ระดับความสำาเร็จของการพัฒนา

ปรับปรุงสารสนเทศ

ระดับความสำาเร็จของการพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

ค่าเฉลี่ย
ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย

ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย

ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

กรม 4.7144 0.4744 4.6936 0.4425 4.4841 0.6031

จังหวัด 4.5110 0.8985 4.7928 0.5721 4.6061 0.8208

ความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ต่อการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม

2.2

 2.2.1 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ
  จากการส�ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ใน 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน การพัฒนาองค์การ 

ให้มขีดีสมรรถนะสงู การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารสนิทรพัย์ของภาครฐัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ การวางระบบการบรหิารราชการ

แบบบรูณาการ การส่งเสรมิระบบการบรหิารกจิการบ้านเมอืงแบบร่วมมอืกนัระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ   การยกระดบัความโปร่งใส  

และการสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พบว่า ประชาชน ข้าราชการ และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.1 ในจ�านวนนี้ข้าราชการ

เป็นกลุ่มประชากรที่มีความพึงพอใจสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 70.4 รองลงมาได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ซ่ึงคิดเป็น 

ร้อยละ 60.0 และ 57.6 ตามล�าดับ (ภาพที่ 2-8)
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ภาพที่ 2-8  ร้อยละของประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ 

ในระดับพึงพอใจมาก จำาแนกตามปีงบประมาณ

  ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  

การยกระดับความโปร่งใส  และการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง  ตามล�าดับ

  เม่ือเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการของประชากรท้ัง 3 กลุ่ม ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ซ่ึงก�าหนด 

ช่วง 4.21 - 5.00 เป็นคะแนนพึงพอใจมากที่สุด ช่วง 3.41 - 4.20 เป็นคะแนนพึงพอใจมาก ช่วง 2.61 - 3.40 เป็นคะแนน 

พึงพอใจปานกลาง ช่วง 1.81 - 2.60 เป็นคะแนนพึงพอใจน้อย และช่วง 1.00 - 1.80 เป็นคะแนนพึงพอใจน้อยที่สุด พบว่า 

ประชากรทั้ง 3 กลุ่ม โดยเฉล่ียมีความพึงพอใจลดลง จากเดิมที่มีระดับความพึงพอใจมากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 

พ.ศ. 2555 เปลี่ยนเป็นความพึงพอใจระดับปานกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ตารางที่ 2-19)

ตารางที่ 2-19  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ ของประชาชน ข้าราชการ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556

กลุ่มเป้าหมาย
คะแนนเฉล่ีย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประชาชน 3.49 3.58 2.98

ข้าราชการ 3.62 3.48 3.17

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.54 3.54 3.19

รวมเฉล่ีย 3.55 3.54 3.08

100

80

60

40

20

0

2554 2555 2556

62.1
57.6 60.0

ภาพรวม

ประชาชน

ข้าราชการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

85.3
82.8

86.7
90.0

85.4
88.6

79.8

70.7 70.4
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  การที่ผลคะแนนความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีระดับต�่าลง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนนั้น น่าจะมีสาเหตุจาก ประชาชนยังรับรู้เรื่องการพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการฉบับใหม่ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) น้อยมาก เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นของการใช้แผน พิจารณาได้

จากผลคะแนนการรับรู้ของประชาชนในเรื่องการพัฒนาระบบราชการตามแผนฯ ฉบับใหม่ ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.7 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 โดยเรือ่งทีม่กีารรบัรูน้้อยทีส่ดุได้แก่ การใช้ประโยชน์จากการบรหิารสนิทรพัย์ของภาครัฐ การพฒันาขดีสมรรถนะ

ขององค์การ และการสร้างความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน ซึง่ได้คะแนนเท่ากบั 2.46  2.62 และ 2.68 ตามล�าดบั การท่ีประชาชน

มกีารรบัรูน้้อยน่าจะมีผลท�าให้เกดิความเบีย่งเบนในการแสดงความคดิเหน็เรือ่งความพงึพอใจได้  ดงันัน้ หากได้มกีารด�าเนนิการ

พัฒนาระบบราชการตามแผนฯ ฉบับใหม่ไประยะหนึ่ง เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับรู้เพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นท�าการวัดผล

เชิงเปรียบเทียบ จึงน่าจะเหมาะสมกว่าช่วงเวลาที่ใช้แผนฯ ฉบับใหม่

 2.2.2 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบราชการ
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อเสนอแนะว่า  ต้องการบริการ

ที่รวดเร็ว ผู้ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส น�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ และมีการพัฒนาระบบราชการอย่างจริงจังท้ังระบบ 

รวมทัง้ข้าราชการมคุีณธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใสในการปฏบัิตหิน้าท่ี (พจิารณาจากข้อเสนอแนะท่ีมคีวามคดิเห็นมากกว่า 

500 คนขึ้นไปในแต่ละกลุ่ม)

การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย2.3

 2.3.1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน

  1) การพัฒนาศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน

   เจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 

ก�าหนดให้การให้บรกิารต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั มปีระสทิธภิาพ อ�านวยความสะดวก 

ลดขั้นตอนและระยะเวลา และตอบสนองความต้องการของประชาชน ท�าให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  

ดังนั้น การให้บริการของภาครัฐด้วยความมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วเป็นหน้าที่ส�าคัญที่

หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการ ซึ่งได้มีการก�าหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และแนวทางการปฏิบัติ

ราชการหนึ่งท่ีมีผลอันส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน คือ การลดขั้นตอน 

การปฏิบติัราชการทีเ่กนิความจ�าเป็น ประกอบกบัมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2546 ก�าหนดให้ส่วนราชการลดข้ันตอน

และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนลงร้อยละ 30 - 50 และขยายผลให้ครบทุกกระบวนงานในปี พ.ศ. 2550  

ซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงกระบวนการท�างานโดยการลดข้ันตอนและระยะเวลา 

การปฏิบัติราชการ ตลอดจนรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ โดยได้ก�าหนดให้เป็นตัวช้ีวัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

เพือ่ให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งข้ึน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันท่ีได้ยกระดับเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการภาครัฐไปสู่การบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของ

ประชาชน 
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   นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์หนึ่งของการพัฒนาระบบราชการไทย คือ การมุ่งหมายให้มีการยกระดับการให้บริการ

และการท�างานเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย คล่องตัว 

รวดเร็วโดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาศูนย์บริการร่วม (Service Link : SL) และ เคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government 

Counter Service : GCS) เพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน จึงได้ก�าหนดให้มีตัวช้ีวัด “ระดับ 

ความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน” ในกรอบการประเมินผลตามค�ารับรอง 

การปฏบิตัริาชการ เพือ่รกัษามาตรฐานการให้บรกิาร และเพือ่ให้ประชาชนได้รบัประโยชน์สงูสดุจากศนูย์บรกิารร่วม/เคาน์เตอร์

บริการประชาชนอย่างต่อเน่ือง ท�าให้มีการต้ังศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน 

ในแหล่งชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันมีศูนย์บริการร่วม จ�านวน 87 แห่ง และเคาน์เตอร์บริการประชาชน 19 แห่ง 

รวม 106 แห่ง (ตารางที่ 2-20) และเพื่อให้ทราบผลการด�าเนินงานของการให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์

บรกิารประชาชนทีไ่ด้มกีารจดัตัง้ขึน้  ส�านกังาน ก.พ.ร. จงึได้ตดิตามประเมนิผลการให้บรกิารของศนูย์บรกิารร่วมและเคาน์เตอร์

บริการประชาชน เพื่อให้การรับรองมาตรฐาน พร้อมกับจัดให้มีการมอบรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการ

ประชาชน ท่ีด�าเนินงานได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจและแรงจูงใจแก่ส่วนราชการ 

ในการพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น

 

         

ตารางที่ 2-20  จำานวนศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน

รายการ
ศูนย์บริการร่วม

(แห่ง)

เคาน์เตอร์บริการประชาชน

(แห่ง)

รวม

(แห่ง)

จังหวัด 60 18 78

กระทรวง 27 1 28

รวม 87 19 106

   

   ทั้งนี้ งานบริการภายในศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

   (1) การให้บริการข้อมูล - ข่าวสาร  เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไปด้านต่าง ๆ เช่น ด้านทะเบียน 

ประชากร การท่องเที่ยว ที่ดิน แรงงาน สาธารณสุข เป็นต้น การให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านกฎหมายแรงงาน การตรวจสอบ 

ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ต�าแหน่งงานว่าง การใช้ไฟฟ้า สิทธิการขึ้นทะเบียนบัตรทอง เป็นต้น

   (2) การให้บรกิารรบัเรือ่ง - ส่งต่อ  เช่น รบัเร่ืองราวร้องเรยีน/ร้องทกุข์ ขออนญุาตก่อสร้าง ขอตดิตัง้ไฟฟ้า 

น�้าประปา หมายเลขโทรศัพท์ รับจดทะเบียนคนพิการ ขอต่ออายุใบอนุญาตขายยา ขอต่อทะเบียนรถ รับรองมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น
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   (3) การให้บรกิารเบด็เสร็จ  เช่น คดัรบัรองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตวัประชาชน รบัแจ้งเกิด-แจ้งตาย 

แจ้งย้ายที่อยู่ รับช�าระค่าสาธารณูปโภค บริการรับ/ส่งไปรษณีย์ เป็นต้น

   เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนในราชการบริหารส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให ้

มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้จังหวัดพัฒนาศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์

บริการประชาชน/ศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ให้มีรูปแบบการให้บริการของรัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับความสะดวก

จากการขอรับบรกิาร โดยสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี ้ยงัได้ส่งเสรมิให้จังหวดัพัฒนาและปรบัปรุง

กระบวนงานการให้บรกิารด้วยรปูแบบหรอืวิธกีารใหม่ ๆ  ท่ีหลากหลาย โดยให้ค�านงึถึงการปรบัปรงุประสทิธภิาพของกระบวนการ

และขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณภาพของสิ่งอ�านวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการ 

ในภาพรวม ให้สอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนหรือผูใ้ช้บริการด้วย โดยก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัให้จงัหวดั

รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการต่อไป เพื่อสร้างความไว้วางใจในคุณภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น

  2) การมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

   นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมสนับสนุนและมอบ “รางวัลคุณภาพ 

การให้บรกิารประชาชน” แก่หน่วยงานของรฐั ทัง้ส่วนราชการ จงัหวดั สถาบันอุดมศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รฐัวสิาหกจิ 

และองค์การมหาชน ที่มีผลงานการให้บริการประชาชนมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณ 

สร้างขวัญก�าลังใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และที่ส�าคัญเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของหน่วยงานรัฐ 

โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถอ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ทกุภาคส่วน ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มกีารปรบัเกณฑ์การพจิารณาเพือ่ยกระดบัการให้บรกิารประชาชนของหน่วยงานภาครัฐไทย

ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเปลี่ยนชื่อรางวัลเป็น “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุด

ในประเทศไทยด้านคุณภาพการให้บริการที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 

   ส�าหรับการมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2556 (ภาพท่ี 2-9) ได้มีการมอบรางวัล 

ใน 6 ประเภทรางวัล3 ได้แก่

   (1) รางวลัเกยีรตยิศ เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่ส่วนราชการทีไ่ด้รบัรางวัล United Nations Public Service 

Awards ขององค์การสหประชาชาติ โดยเป็นส่วนราชการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้โดดเด่นจนเป็นแบบอย่างที่

ส่วนราชการอื่น ๆ สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาได้

   (2) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่มีการด�าเนินการ

ขยายผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการสาขา

   (3) รางวลับรูณาการการบริการทีเ่ป็นเลศิ เป็นรางวลัท่ีพจิารณาให้กบัหน่วยงานทีด่�าเนนิการปรบัปรงุบรกิาร

โดยอาศัยการท�างานร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานหรือภาคส่วนต่าง ๆ 

อันน�าไปสู่คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น 

   (4) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่พัฒนาการให้บริการ

ประชาชนด้วยการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน

__________________________________________________________

 3  “รางวัลบรกิารภาครฐัแห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ. 2556” มรีายละเอยีดหลกัเกณฑ์และแนวทางทีก่�าหนดในการขอรับรางวัลแต่ละประเภท  สามารถดรูายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th
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   (5) รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่พัฒนาการให้บริการ

ประชาชนด้วยการน�าหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ

   (6) รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์ เป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้แก่หน่วยงานใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ที่ได้ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี

ภาพที่ 2-9  พิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2556

   การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนในช่วงเวลา 11 ปีที่ผ่านมา มีหลายส่วนราชการที่มีความโดดเด่น 

ในการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารประชนจนเป็นทีป่ระจกัษ์ เช่น กรมปศสุตัว์ กรมการขนส่งทางบก กรมทีด่นิ กรมพฒันาธรุกจิการค้า 

กรมสรรพากร กรมการกงสุล กรมศุลกากร กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค เป็นต้น  ส�าหรับในปี พ.ศ. 2556 มีหน่วยงาน 

ท่ีเสนอผลงานเพ่ือขอรบัการประเมนิกระบวนงานท่ีได้พฒันาเพือ่รบัรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิจ�านวน 322 ผลงาน จาก 113 

หน่วยงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัล รวม 75 ผลงาน แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเด่น 42 ผลงาน  รางวัลระดับดี 29 ผลงาน 

รางวัลเกียรติยศ 1 ผลงาน และ รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์ 3 ผลงาน  (ตารางที่ 2-21 และ 2-22)

ตารางที่ 2-21  จำานวนกระบวนงานบริการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2556 แยกตามประเภทรางวัล

หน่วยงาน
รางวัล

เกียรติยศ

รางวัล
ภาพรวมมาตรฐาน

การบริการ
ที่เป็นเลิศ

รางวัล
บูรณาการ 
การบริการ 
ที่เป็นเลิศ

รางวัล
นวัตกรรม
การบริการ
ที่เป็นเลิศ

รางวัล
การพัฒนา
การบริการ
ที่เป็นเลิศ

รางวัล
ความเสียสละ

อย่างมีอุดมการณ์
รวม

กรม 1 2 9 6 22 - 40

จังหวัด - - 6 - 9 3 18

สถาบันอุดมศึกษา - - 1 3 5 - 9

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 1 - 1

รัฐวิสาหกิจ - - - 2 1 3

องค์การมหาชน - 1 - - 3 4

รวม 1 3 16 11 41 3 75
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ตารางที่ 2-22  จำานวนกระบวนงานบริการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2556 

ปี
พ.ศ.

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  (ประเภทรางวัล)

รวมรายกระบวนงาน ภาพรวมกระบวนงาน
กระบวนงานที่มี
ความเชื่อมโยง

หลายส่วนราชการ
นวัตกรรมการให้บริการ

ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย

2546 20 41 61

2547 7 16 23

2548 10 20 2 1 33

2549 4 9 2 1 1 - 3 - 20

2550 8 16 1 2 - - 8 4 39

2551 9 22 1 2 3 2 14 7 60

2552 13 23 2 1 2 - 19 19 79

2553 18 36 2 2 3 - 29 16 106

2554 5 10 2 3 1 - 16 33 70

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  (ประเภทรางวัล)

รวม
รางวัล

เกียรติยศ

รางวัล
บริการ
ภาครัฐ

ยอดเยี่ยม

รางวัล
ภาพรวม
มาตรฐาน
การบริการ
ที่เป็นเลิศ

รางวัล
บูรณาการ
การบริการ 
ที่เป็นเลิศ

รางวัล
นวัตกรรม
การบริการ
ที่เป็นเลิศ

รางวัล
การพัฒนา
การบริการ
ที่เป็นเลิศ

รางวัล
ความเสียสละ

อย่างมี
อุดมการณ์

ดีเด่น ดี ดีเด่น ดี ดีเด่น ดี ดีเด่น ดี

2555 2 1 5 - 12 4 23 15 3 65

2556 1 - 1 2 12 4 7 4 22 19 3 75

  3) การนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ (e-Service)

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการส่งเสริมให้ส่วนราชการน�าระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ ตามนโยบาย e - Government ของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  ซึ่งก�าหนดกลยุทธ ์

ไว้ประการหน่ึงคือ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยส่งเสริมให้ส่วนราชการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เข้ามาใช้ในการให้บริการประชาชน (e-Service) เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น  ซึ่งหนึ่งในนวัตกรรมการบริการ

ที่เกิดขึ้นและท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริการไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน คือ การบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  

หรือ  e-Service  ตัวอย่างเช่น  e-Signature ของกรมปศุสัตว์ และกรมการค้าต่างประเทศ  e-Excise ของกรมสรรพสามิต  

e-Passport ของกรมการกงสุล e-Custom ของกรมศุลกากร e-Revenue ของกรมสรรพากร e-Market ของ 
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ e-Exam ของกรมการขนส่งทางบก e-Starting Business ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น  

นอกจาก e-Service แล้ว การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งรูปแบบ 

การบรกิารเชงิรกุทีเ่ข้าถึงผู้รับบรกิารในทกุพืน้ที ่ การคดิค้นวทิยาการเพือ่การบรกิารทางการแพทย์ และรปูแบบอืน่ ๆ  อกีมากมาย

  4) การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ
   นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งธนาคารโลกได้เข้ามาศึกษาความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศ 
เพื่อรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดยรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing 
Business เป็นรายงานทีศึ่กษาเกีย่วกบัขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร การอ�านวยความสะดวก ต้นทนุค่าใช้จ่าย และกฎหมาย 
กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของรัฐ ว่ามีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างไร โดยมุ่งเน้นธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) ซึง่มตีวัชีว้ดัในการศกึษา 10 ด้าน ครอบคลมุพืน้ฐานของวงจรธุรกจิตัง้แต่การเริม่ต้นจดัตัง้ธรุกจิจนถงึการปิด
กิจการ อีกทั้งรายงานผลการวิจัยเร่ือง Doing Business มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย และแนวทางการวัดผลสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงบริการของภาครัฐไทย ดังนั้น ส�านักงาน ก.พ.ร. 
จึงได้น�ารายงานการจัดอันดับดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2548 และ 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 มอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานการด�าเนินการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เกิดผลส�าเร็จต่อเนื่องต่อไป และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 มกราคม 2555 
มอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
ธรุกจิของประเทศให้เป็นผลส�าเรจ็และอันดบัของประเทศดขึีน้ เพือ่ให้ผลการด�าเนนิการเรือ่งนีม้ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพด้วย
   เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งคณะท�างาน
ปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวม 9 คณะ ครอบคลุมตัวชี้วัด 10 ด้านของรายงาน
ผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ซ่ึงคณะท�างานแต่ละคณะประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนที่เป็น 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีหน้าที่ศึกษา พัฒนาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน 
เจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินการปรับปรุงบริการ ตลอดจน
ศึกษาและเผยแพร่เกณฑ์การประเมินของธนาคารโลกให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ  รวมท้ังวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของประเทศไทยตามข้อมูล
จากการส�ารวจของธนาคารโลกพร้อมเปรียบเทียบกับประเทศท่ีได้รับการจัดในอยู่ในล�าดับต้น ๆ เพื่อช้ีแจงข้อมูลให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องน�าไปพิจารณาปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องด�าเนนิการปรบัปรงุการให้บรกิาร มผีลงานการพฒันา
บริการที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก อาทิ พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล
การเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. .... โดยกระทรวงการคลัง เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขอสินเชื่อ การพัฒนาระบบการยื่นและช�าระภาษี 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมสรรพากร  การพัฒนาระบบ e-Custom ส�าหรับการน�าเข้า-ส่งออกแบบไร้เอกสาร โดยกรมศุลกากร  
การพัฒนากระบวนการบงัคบัคดีโดยใช้ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ โดยกรมบงัคบัคด ีเป็นต้น  ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถรกัษาอนัดบั
ให้อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก ในการเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการลงทุน ในรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business 
ของธนาคารโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน  (ตารางที่ 2-23)
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ตารางที่ 2-23  ผลการจัดอันดับประเทศไทย ในแต่ละด้านของรายงานผลการวิจัยเร่ือง Doing Business เปรียบเทียบระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2556

ด้าน

อันดับประเทศไทย

ปี 2550

(175 ปท.)

ปี 2551

(178 ปท.)

ปี 2552

(181 ปท.)

ปี 2553

(183 ปท.)

ปี 2554

(183 ปท.)

ปี 2555

(183 ปท.)

ปี 2556

(185 ปท.)

อันดับโดยรวม 18 15 13 12 19 17 18

 1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 28 36 44 55 95 78 85

 2. ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 3 12 12 13 12 14 16

 3. ด้านการขอใช้ไฟฟ้า - - - - - 9 10

 4.  ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน 18 20 5 6 19 28 26

 5. ด้านการได้รับสินเชื่อ 33 36 68 71 72 67 70

 6. ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน 33 33 11 12 12 13 13

 7. ด้านการช�าระภาษี 57 89 82 88 91 100 96

 8.  ด้านการค้าระหว่างประเทศ 103 50 10 12 12 17 20

 9.  ด้านการบังคับให้เป็นไปตาม

ข้อตกลง 

44 26 25 24 25 24 23

 10.  ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย 38 44 46 48 46 51 58

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บด้านล่างปี คือ จ�านวนประเทศที่ได้รับการจัดอันดับในแต่ละปี

  5) การยกระดับคุณภาพการบริการสู่มาตรฐานระดับโลก  

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติต่อยอด 

เสนอผลงานเพ่ือขอรบัรางวลั United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ เพือ่ให้คณุภาพการบริการ

ภาครัฐก้าวขึ้นสู่มาตรฐานสากล และเป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานภาครัฐไทยในเวทีโลก ซึ่งจากผลงานท่ีผ่านมา 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 ถงึปัจจุบนั มหีน่วยงานภาครฐัไทยท่ีสามารถพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารของหน่วยงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และโดดเด่นจนได้รบัรางวลั United Nations Public Service Awards และได้สร้างชือ่เสยีงให้กบัประเทศไทยในระดบันานาชาติ

จนเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

   - ปี พ.ศ. 2551  โรงพยาบาลยโสธร ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ (Finalist) สาขา Improving the delivery 

of services จากผลงาน “การให้บริการรักษาผู้ป่วย”

   - ปี พ.ศ. 2552 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Winner) สาขา Improving 

the delivery of services จากผลงาน “Improving Public Medical Care Service through Collaborative Networks”
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   - ปี พ.ศ. 2554  ส�านักงานสรรพากร ภาค 7 กรมสรรพากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) 

สาขา Advancing knowledge management in government จากผลงาน “ส�านกังานบรกิารขวญัใจ” และ กรมชลประทาน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner) สาขา Fostering participation in policy-making decisions through 

innovative mechanisms จากผลงาน “การบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการภาคประชาชนและ

องค์กรผู้ใช้น�้าของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี”

   - ปี พ.ศ. 2555 กรมชลประทาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) สาขา Fostering participation 

in policy-making decisions through innovative mechanisms จากผลงาน “การป้องกนัและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่” และ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner) 

สาขา Advancing knowledge management in government จากผลงาน “โครงการป้องกันตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน”

   - ปี พ.ศ. 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศ (1st Place Winner) สาขา Improving the delivery of services จากผลงาน “Child First-Work Together (CF-WT)”

   สรุปการเสนอผลงานของหน่วยงานภาครฐัไทยเพือ่ขอรบัรางวลั United Nations Public Service Awards 

และผลการตัดสิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 เป็นดังตารางที่ 2-24

ตารางที่ 2-24  ผลรางวัล United Nations Public Service Awards ของหน่วยงานภาครัฐไทย ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ.
จำานวนส่วนราชการ

รอบแรก รอบสอง รอบสาม ได้รับรางวัล

2550 7 3 - -

2551 15 6 4 1*

2552 21 9 6 1**

2553 15 6 - -

2554 21 18 11 2***

2555 19 10 3 2****

2556 39 26 13 1*****

 * โรงพยาบาลยโสธร ได้รับรางวัล Finalist สาขา Improving the delivery of services

 ** โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Winner สาขา Improving the delivery of services

 *** 1. กรมสรรพากร ได้รับรางวัล 1st Place Winner  สาขา Advancing knowledge management in government

  2. กรมชลประทาน ได้รบัรางวัล 2nd Place Winner สาขา Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms

 **** 1. กรมชลประทาน ได้รับรางวัล 1st Place Winner สาขา Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms

  2. โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับรางวัล 2nd Place Winner สาขา Advancing knowledge management in government

***** สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  ได้รับรางวัล 1st Place Winner สาขา Improving the delivery of services
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 2.3.2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

  1) การปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสม

   1.1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

    จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
เพ่ือจัดท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน การขอขยายหน่วยงานหรอืจดัตัง้หน่วยงานใหม่ รวมท้ังการจดัตัง้องค์การมหาชน
ของรฐั ซึง่จะได้พจิารณาในภาพรวม และ ก.พ.ร. ได้ก�าหนดแนวทางการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน (พ.ศ. 2554 
- พ.ศ. 2556) ซึ่งครอบคลุมประเด็นส�าคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย การปรับบทบาทภารกิจ การจัดโครงสร้างส่วนราชการ  
การจดัระบบและกระบวนการท�างาน และการจดักรอบอตัราก�าลงั และได้แจ้งให้ทกุกระทรวง (ยกเว้นกระทรวงกลาโหม) จดัท�า
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาหน่วยงานส่งให้ส�านกังาน ก.พ.ร. เพือ่เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป  โดยได้มกีารขยายระยะเวลา
การส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 และกรณีมีนโยบายใหม่จากรัฐบาลชุดปัจจุบันให้
ทบทวนแผนได้
    สรุปความก้าวหน้าของการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้
    (1) ก.พ.ร. พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานแล้ว จ�านวน 
13 กระทรวง 8 กรม ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 3 ส่วนราชการ และส่วนราชการ 
ที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 6 ส่วนราชการ  
    (2) หน่วยงานทีส่�านกังาน ก.พ.ร. ยงัไม่ได้รบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน จ�านวน 1 กระทรวง 
ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 3 ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ส�านักเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรี ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
    (3) ส่วนราชการท่ีขอถอนเรื่องกลับไปทบทวนใหม่ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส�านักข่าวกรองแห่งชาติ 
    (4) ส่งเรื่องคืนเนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาล ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ 
    สรุปได้ว่า จากค�าขอปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ (เปลี่ยนชื่อ จัดตั้งใหม่ 
ขยายหน่วยงานทั้งส่วนกลางในภูมิภาค - จังหวัด และยุบเลิก) จ�านวน 812 หน่วยงาน ก.พ.ร. ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุง 
จ�านวน 188 หน่วยงาน และมีหน่วยงานจ�านวน 101 หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและ
ปรบัปรงุโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกจิ และ อ.ก.พ.ร. เกีย่วกบัการทบทวนและปรบัปรงุโครงสร้างส่วนราชการด้านสงัคม 
แล้ว อยู่ระหว่างรอน�าเสนอ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป  ส�าหรับหน่วยงานที่ อ.ก.พ.ร.ฯ ทั้ง 2 คณะ มีมติไม่อนุมัติให้ปรับปรุง 
มีจ�านวน 523 หน่วยงาน ทั้งนี้ ส�าหรับกระทรวงและกรมที่ต้องมีการแบ่งภารกิจ (Mission) ระหว่างกระทรวงและกรม 
ให้รอไว้พิจารณาในภาพรวมก่อน เพื่อไม่ให้มีการท�างานซ�้าซ้อน 
   1.2) แนวทางการจัดระเบียบส่วนราชการ 
    ก.พ.ร. ได้วางแนวทางการจัดระเบียบส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไข ประกอบด้วย แนวทางการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ หลักเกณฑ์และ
แนวทางการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนราชการ แนวทางการเรียกชื่อส่วนราชการ (ระดับกรม และระดับต�่ากว่ากรม) แนวทาง 
การจดัส่วนราชการในส�านักงานปลดักระทรวง  แนวทางการจดัส่วนราชการเพือ่ปฏบิตังิานสนบัสนนุของกรม  แนวทางการเรยีกช่ือ
ส่วนราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในกรม 
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  2) การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน
           ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์การมหาชน
มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สรุปงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ ดังนี้

   2.1) การศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 

ภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด

    สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�าหนด

อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อ�านวยการองค์การมหาชน ซ่ึงเป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรา 34 แห่ง

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และคณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดหลักการให้ใช้บังคับต่อองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม 

พระราชบัญญัติเฉพาะอีกด้วย

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  

และเห็นสมควรเสนอผลการศึกษาการจัดท�าหลักเกณฑ์การก�าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อ�านวยการ

องค์การมหาชน ต่อ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในก�ากับของ

ราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ และ ก.พ.ร. พิจารณา 

    ก.พ.ร. ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการและให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบ 

ผลการศกึษา พร้อมทัง้เสนอให้คณะรฐัมนตรีในคราวประชุมเมือ่วนัท่ี 12 มีนาคม 2556 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการระดบัชาติ 

เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม  เนื่องจากปัจจุบัน

มีหน่วยงานภาครัฐที่มิใช่ส่วนราชการเกิดขึ้นหลายรูปแบบ และกฎหมายจัดตั้งก�าหนดให้มีการก�าหนดค่าตอบแทนของตนเอง 

แม้แต่ในระบบราชการก็มีข้าราชการหลายประเภทซึ่งมีบัญชีเงินเดือนแตกต่างกัน ท�าให้การก�าหนดค่าตอบแทนของหน่วยงาน

ภาครัฐมีความเหลื่อมล�้า ขาดความเป็นมาตรฐาน และไม่มีความเป็นธรรม

   2.2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการบริหารองค์การมหาชน

    เพื่อให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 

พ.ศ. 2542 ด�าเนนิการได้ตามทีค่ณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2547 ก�าหนด

ให้องค์การมหาชนทกุแห่งจดัท�าแผนยทุธศาสตร์เสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละลงนามในค�ารบัรอง

การปฏบิตังิานระหว่างรัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมการ และระหว่างประธานคณะกรรมการ

กับผู้อ�านวยการ และเมื่อครบ 1 ปี ภายหลังจากการลงนามตามค�ารบัรองการปฏบิตังิานแล้ว 

องค์การมหาชนแต่ละแห่งจะได้รบัการประเมินผลการปฏบิตังิานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน

และตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานตามที่ก�าหนดไว้ ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�าคู่มือการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 ขึ้น

   2.3) การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชนและหน่วยงานรูปแบบอื่นของรัฐ

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท�าหนังสือ “พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ” เพื่อเผยแพร่ให้กับองค์การมหาชน และบุคคล 

ที่สนใจ 
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    นอกจากนีย้งัได้ปรบัปรงุข้อมลูในเวบ็ไซต์องค์การมหาชน (http://po.opdc.go.th) ให้มคีวามถกูต้อง 

และทันสมัยอยู่เสมอ  โดยในเว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การมหาชน 

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ข้อมูลส�าคัญ และการตอบข้อหารือ 

เพือ่เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกับองค์การมหาชนและหน่วยงานรปูแบบอืน่ของรฐัให้กบัผูท้ีส่นใจ  และประชาสมัพนัธ์ผลการด�าเนินงาน

พัฒนาองค์การมหาชนและหน่วยงานรูปแบบอื่นของรัฐให้สาธารณชนได้รับทราบ

  3) การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

   3.1) การประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที 

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที มาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ โดยเชิญผู้บริหาร 

ทั้งจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคราชการมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

แนวใหม่ที่เป็นกรณีตัวอย่างที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาส่วนราชการและจังหวัดให้สามารถปฏิบัติราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ส�าหรับในปี พ.ศ. 2556 ได้ด�าเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ 

ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ “ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” “แนวทางการจัดท�าแผนบริหาร 

ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” “ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)” “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต ิ

ประจ�าปี พ.ศ. 2555” และ “สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล : รางวัล United Nations Public Service Awards”

    นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 

ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด โดยได้ 

ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ส�าหรับในปี พ.ศ. 2556 ได้ด�าเนินการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ทิศทาง

และแนวทางการปรับรูปแบบการท�างานยุคใหม่ให้ก้าวทันอนาคต แนวทางการจัดท�าเครื่องมือในการทดสอบความสามารถ 

ด้านคณุธรรมจรยิธรรมของผู้บรหิารในหน่วยงานของรฐั การให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ให้แก่หน่วยงานของรฐัทีต้ั่งอยูใ่นส่วนกลาง แนวทางการด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมต่อสภาวะวกิฤตให้แก่หน่วยงานของรฐัทีต่ัง้อยู่
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ในภูมิภาค การบริหารน�้าแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการของจังหวัดแพร่ วิธีการ

และเทคนคิการตรวจพจิารณารายงานผลการด�าเนนิงาน (Application Report) ของส่วนราชการในการสมัครรางวลัคณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2556 และแผนพัฒนาการจัดการความรู้ให้ส่วนราชการมีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

    ทัง้นี ้ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้เผยแพร่วดีทัิศน์บนัทกึการประชมุสมัมนาเวทปัีญญา สมัมนาวาทใีนแต่ละครัง้ 

ทางเว็บไซต์ของส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับชมย้อนหลัง พร้อมกันนี้ได้ด�าเนินการผลิตสื่อ เครื่องมือ

ในการบริหารการจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และผู้สนใจได้น�าไปศึกษาเพิ่มเติมด้วย

   3.2) โครงการบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศระหว่างภาคราชการ

    ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนา

ระบบราชการอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขปัญหาพืน้ฐาน และการเร่งพฒันาขดีสมรรถนะและเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็ เน้นประสิทธผิลในด้านการจัดการความรูแ้ละการใช้สารสนเทศ โดยเฉพาะความจ�าเป็นท่ีต้องเร่งรดัให้มกีารเชือ่มโยง

และบูรณาการงานต่าง ๆ ในทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ดังนั้น เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเรว็ 

จะต้องมกีารบริหารจดัการระบบฐานข้อมลูทีม่มีาตรฐานเพือ่จดัให้เป็นข้อมลูสารสนเทศระดบัชาต ิโดยการบรูณาการองค์ความรู้

ระหว่างหน่วยงานของรัฐร่วมกันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงบริหารจัดการข้อมูล 

อันจะช่วยท�าให้ระบบราชการสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวผ่าน

จากภาวะวิกฤตและแก้ไขปัญหาของประเทศให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

และยกระดับประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ

    การประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์ประเทศ ซึง่ก�าหนดให้ทกุกระทรวงจดัท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

ประเทศ นอกจากน้ี กรณเีรือ่งส�าคญัทีเ่กีย่วข้องและต้องมกีารบรูณาการการด�าเนนิการของหลายหน่วยงานร่วมกัน (เช่น เรือ่งการจดัต้ัง 

เขตเศรษฐกิจแม่สอด เป็นต้น) ให้มีการจัดตั้งคณะท�างานขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาด�าเนินการเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 8 คณะ 

ซ่ึงส�านกังาน ก.พ.ร. ได้รบัมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพคณะท�างานที ่7 คณะท�างานด้านการบรหิารจดัการข้อมลูและการบรูณาการ

องค์ความรู้ในภาคราชการทั้งที่เป็นองค์ความรู้ในประเทศและของต่างประเทศ จึงได้จัดท�า “โครงการบูรณาการข้อมูลและ 

องค์ความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างภาคราชการ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�า

ระบบบริหารจัดการข้อมูล โดยบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการทั้งที่เป็นองค์ความรู้ในประเทศและต่างประเทศระหว่าง 

หน่วยงานของรัฐ ตามนโยบายของรฐับาลในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ประเทศ เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัมกีารบรหิารจดัการข้อมลู

ให้เป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้

ซึ่งกันและกัน โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานเพื่อเอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ของรัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อระบบราชการ
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    การด�าเนินการตามโครงการบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างภาคราชการ มีดังนี้

    1. การวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีของหน่วยงานภาครัฐ

     ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูลที่จ�าเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยพิจารณาถึง 

ความต้องการใช้ข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ (Demand side) เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ส่วนราชการมีอยู่ (Supply side) 

จากนั้นจึงจ�าแนกข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานของรัฐ เป็น 19 ด้าน ดังนี้ (1) เศรษฐกิจ (2) แรงงาน 

(3) พลังงาน (4) สิ่งแวดล้อม (5) สิทธิมนุษยชน (6) เกษตรกรรมและปศุสัตว์ (7) การต่างประเทศ (8) การจัดการภาครัฐ 

(9) การศึกษา (10) กฎหมาย (11) สาธารณสุข (12) วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (13) สวัสดิการสังคม (14) การคมนาคมขนส่ง 

(15) ศิลปวัฒนธรรม (16) ความมั่นคง (17) สารสนเทศและการสื่อสาร (18) การท่องเที่ยว และ (19) กีฬาและสันทนาการ 

โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ต้องการ เปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ได้ ดังนี้

สาธารณสุข
เศรษฐกิจ

การจัดการภาครัฐ
ความมั่นคง

สารสนเทศและการ...
การคมนาคมขนส่ง

การศึกษา
สวัสดิการสังคม
สิทธิมนุษยชน

แรงงาน 16
19
20
21

26
28

35
51
51
53

46
23
22

16

15
10
9

7
7
7

เศรษฐกิจ 
การคมนาคมขนส่ง 

การต่างประเทศ
แรงงาน

การจัดการภาครัฐ
สารสนเทศและการ...

สาธารณสุข
สิทธิมนุษยชน

วิทยาศาสตร์และ...
การศึกษา

ความต้องการข้อมูลและองค์ความรู้ภาคราชการ

ข้อมูลที่มี

44.56%
22.28%

33.17%

ข้อมูลที่ต้องการ

Demand = Supply

ข้อมูลที่มีส่วนราชการต้องการ
แต่กระทรวงยังไม่ส่งข้อมูล

ข้อมูลที่มีส่วนราชการต้องการ
และกระทรวงให้ข้อมูลให้แล้ว

Demand > Supply Supply > Demand

6

7
7
10
15

22
26

44
46

68การจัดการภาครัฐ 
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ...
ความมั่นคง

เศรษฐกิจ
กฎหมาย

สารสนเทศและ...
สิทธิมนุษยชน

ศิลปวัฒนธรรม
แรงงาน

ข้อมูลที่กระทรวงส่งให้เพิ่มเติม

ภาพที่ 2-10  แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลและองค์ความรู้ภาคราชการ
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     จากภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐมีความต้องการข้อมูลมากกว่าข้อมูลหรือ

องค์ความรู้ที่มีอยู่ คิดเป็นร้อยละ 44.56 ในขณะที่ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 22.28 ดังน้ัน จึงจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการในการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อสนองตอบต่อความต้องการ 

องค์ความรู้ของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐต่อไป 

โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการจัดท�าในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลของหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบโดยตรง ท�าให้ข้อมูลมีการปรับปรุงให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เป็นที่เชื่อถือ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

โดยการจัดท�าเว็บไซต์ดังกล่าวจะเน้นรูปแบบที่น่าสนใจ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีการจัดโครงสร้าง 

การแสดงเน้ือหา (Content) ตามผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของ 

หน่วยงานของรัฐ

    2. การจัดท�าเว็บไซต์ www.g4share.go.th 

     จากผลการศกึษาวเิคราะห์ความต้องการข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการแลกเปลีย่นองค์ความรูข้องหน่วยงาน

ของรัฐ ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�าเว็บไซต์ www.g4share.go.th ขึ้น (ภาพที่ 2-11) เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ของ

ภาครฐั ทีผู่ใ้ช้สามารถค้นหา ศกึษา แลกเปลีย่นองค์ความรูไ้ด้อย่างสะดวก รวดเรว็ และถกูต้อง โดยเน้นรปูแบบการน�าเสนอและ

การจัดกลุ่มข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดท�าเว็บไซต์ ท่ีต้องการให้บูรณาการ 

องค์ความรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ของภาครัฐ ดังนั้น จึงก�าหนดส่วนประกอบของเว็บไซต์ ดังนี้

     (1) ข้อมูลของภาครัฐ ประกอบด้วย ข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐควรทราบ 

เช่น นโยบายและกฎหมาย คู่มือข้าราชการ ข้อมูล/สถิติภาครัฐด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นเมนู 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายและกฎหมาย  (2) e-Knowledge 

และ อินโฟ กราฟฟิก  (3) ข้อมูลภาครัฐ  (4) มุมอาเซียน และ (5) ลิงค์เชื่อมโยงจ�าแนกรายกระทรวง

     (2) ข่าวสารและการแลกเปลีย่นความรู ้ประกอบด้วย ข่าวสารต่าง ๆ  ของภาครฐั ทัง้ในรปูแบบ

ของข้อความ ภาพ และคลิปวิีดิโอ รวมทั้งบทความเร่ืองเล่าต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 

หน่วยงานต่าง ๆ  ทีม่หีน้าทีแ่ละบทบาทต่างกนั  โดยแบ่งเป็นเมน ู7 หวัข้อ ได้แก่ (1) Top Banner (2) วดีโิอ  (3) ข่าวประชาสมัพันธ์/

ข่าวกิจกรรม  (4) Knowledge Sharing  (5) e-Learning  (6) e-Book Summary  และ (7) Line Group

     (3) ข้อมูลการลงทุน เป็นข้อมูลจากการด�าเนินการของคณะท�างานเพื่อการบูรณาการ 

การด�าเนินการของหลายหน่วยงานร่วมกัน คณะท่ี 8 คณะท�างานก�าหนดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจแก่นักลงทุน เพื่อจูงใจ 

ให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย และให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ รวมท้ังส่งเสริม SMEs ของไทย 

ไปสู่อาเซียน

     (4) ข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์ เป็นส่วนประกอบโดยทั่วไปของเว็บไซต์
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ภาพที่ 2-11  เว็บไซต์ www.g4share.go.th

    นอกจากการจัดท�าระบบบรหิารจดัการข้อมลูจากผลการวเิคราะห์ข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและ 

บูรณาการองค์ความรู้ของหน่วยงานของรัฐผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ส�านักงาน ก.พ.ร. ยังได้จัดท�าคู่มือส�าหรับ 

ใช้งานระบบบรหิารจดัการข้อมลูดงักล่าว  เพือ่บรหิารจดัการและบรูณาการองค์ความรูข้องหน่วยงานของรฐัให้เป็นปัจจุบนั และ

มีความถูกต้อง อันจะส่งผลให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน รวมถึงมีการบูรณาการองค์ความรู้  

เพื่อขยายองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3.3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้จัดท�าส่ือภาพเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : พระราชด�าริ 

สู่ความส�าเร็จในการบริหารจัดการ” เป็นสื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านการน้อมน�าพระราชด�าริไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งได้มี 

การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เช่น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) และสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้น�าสื่อภาพเคลื่อนไหวชุดนี้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “9 แผ่นดินของการปฏิรูป 

ระบบราชการ” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจส�าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล (ภาพที่ 2-12) 

ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิรูประบบราชการและพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดส่งซีดีชุดดังกล่าวไปให้กับส่วนราชการ

ทุกภาคส่วน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน 
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ภาพที่ 2-12  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชุด  “9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ”

    ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ให้บรกิารการเรยีนการสอนในส่ือชุดนี ้รวมท้ังให้บรกิารและดแูลรกัษาฐานข้อมลูและ

ระบบของ www.opdcacademy.com อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 อีกทั้งได้พัฒนาระบบ Learning Management 

System (LMS) เมือ่ปี พ.ศ. 2551 ให้บริการฟรตีลอด 24 ชัว่โมง พร้อมจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้กบัผูส้�าเรจ็การศกึษา ในหลกัสตูรหลกั ๆ 

อีก 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร mini MPM  หลักสูตร mini MBA และ หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ภาพที่ 2-13)

ภาพที่ 2-13  หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร ที่ให้บริการการเรียนการสอนใน www.opdcacademy.com
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    นอกจากหลักสูตรที่มีใบประกาศนียบัตรดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดหลักสูตรพิเศษให้กับผู้เรียน ดังนี้

    - ชดุวชิาเคร่ืองมอืในการบรหิารงานสูอ่งค์กรทีม่สีมรรถนะสงู (High Performance Organization)

    - การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

    - การวดัผลแบบสมดลุและตวัชีว้ดัทีส่�าคญั (Balanced Scorecard & Key Performance Indicators)

    - การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

    - การก�าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard)

    - การตลาดส�าหรับภาครัฐ (Marketing in Public Sector)

    - การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย (Governing by Network)

    - ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

    เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้เรียน ได้มีการเพิ่มแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม โดยจัดท�า  

Web link จากสถาบันการศึกษา และเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ครอบคลุมสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหาร รวมท้ัง 

การเผยแพร่ข้อมูล ข่าว และวีดิทัศน์ที่น่าสนใจ มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ เช่น กระแสข่าว 

ความเคลื่อนไหวจากทั่วโลก โดยจัดท�า Web link ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ที่น�ามา 

สรุปสาระประเด็นส�าคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การและตัวผู้เข้าเรียนไปพร้อม ๆ กัน

    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการหนึ่งซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. จัดให ้

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งผู้ส�าเร็จการศึกษายังสามารถน�าใบประกาศนียบัตรในหลักสูตร mini MPM และ mini MBA  

ไปประกอบการรับเงือ่นไขพเิศษในการศกึษาต่อยอดในระดบัปรญิญาโทในสถาบันการศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยมหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับผู้ส�าเร็จหลักสูตร mini MBA และ mini MPM ส่วนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับเฉพาะผู้ส�าเร็จหลักสูตร mini MBA

    ทั้งนี้ มีองค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ 

เช่น กองทัพบก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน  

องค์การตลาด เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัท�าโครงการความร่วมมอืทางวชิาการเพือ่พฒันาบคุลากรของหน่วยงานต่าง ๆ  โดย

เริ่มที่การพัฒนาบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรก ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้มีการลงนาม 

ความร่วมมอืทางวชิาการฯ กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และธนาคารอาคารสงเคราะห์  เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2556 และ วนัที ่31 

พฤษภาคม 2556 ตามล�าดบั นอกจากนัน้ ทางโครงการฯ ยงัได้จดักจิกรรม Knowledge Sharing Day ร่วมกับโรงพยาบาลกลาง  

บริษัทระยองไวร์อินดัสตรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ส�านักงาน ก.พ.ร. ยังได้จัดท�าเนื้อหาหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม เกี่ยวกับ

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยจัดท�าในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่หลักสูตรทางเว็บไซต์  

และ YouTube  รวมทัง้ได้จดัท�าหน้าเวบ็ไซต์ใหม่ให้รองรบัระบบ Mobile-learning ซึง่ผูเ้รยีนสามารถเข้าถงึผ่านเครือ่งมอืสือ่สาร

แบบไร้สายได้โดยสะดวก

    นอกจากนี้ โครงการฯ ได้จัดการเสวนาวิชาการเครือข่าย เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ต่าง ๆ  เป็นประจ�าทกุปี  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้จดัเสวนาวชิาการเครอืข่าย หวัข้อ “ธรรมาภบิาลกบัการพฒันาประเทศ” 
เมือ่วนัที ่13 สงิหาคม 2556  โดยม ีดร.บณัฑติ นจิถาวร กรรมการผูอ้�านวยการสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
มาร่วมเสวนา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  (ภาพที่ 2-14)
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ภาพที่ 2-14  การเสวนาวิชาการเครือข่ายโครงการ e-Learning หัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาประเทศ”

    ส�าหรับจ�านวนผู้ลงทะเบียนเรียนในโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เริ่ม 
เปิดหลกัสตูรจนถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 รวมทัง้สิน้ 37,552 ราย  เป็นผูท่ี้ลงทะเบียนเป็นผูเ้รยีนระหว่างวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 - 
1 ตลุาคม 2556 จ�านวน 1,927 ราย โดยเป็นผูเ้รยีนจากส่วนราชการมากทีส่ดุ จ�านวน 757 ราย คดิเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคอื  
ผู้เรียนจากภาคเอกชน 611 ราย (ร้อยละ 32) รัฐวิสาหกิจ 545 ราย (ร้อยละ 28) และองค์การมหาชน 14 ราย (ร้อยละ 1)  
ตามล�าดับ ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจ�านวนทั้งสิ้น 77,433 ราย จ�าแนกเป็น 
หลักสูตร mini MPM 84 ราย หลักสูตร mini MBA 186 ราย  หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 35 ราย หลักสูตร  
9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ 10 ราย และหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ 77,118 ราย

  4) การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมา 
อย่างต่อเนื่อง นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาได้ก�าหนดให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ 
พื้นฐาน (Fundamental Level) เป็นตัวชี้วัดบังคับตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และเป็นตัวชี้วัดเลือก
ของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งได้วางระบบและกลไกการบริหารรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให ้
ส่วนราชการจดัท�าแผนพฒันาองค์การ และการน�าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิรวมทัง้สามารถพฒันาองค์การตามเกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทุกส่วนราชการได้ด�าเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวจนครบ 
ทกุหมวดแล้ว และเพือ่ให้มัน่ใจว่าส่วนราชการสามารถพฒันาองค์การได้ตามเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั “ระดบัพืน้ฐาน” 
ซึ่งหมายถึงการด�าเนินงานขององค์กรมีแนวทางและระบบที่ชัดเจน มีการน�าไปปฏิบัติจริง เริ่มเกิดผล มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  
มกีารพัฒนา และมคีวามก้าวหน้า อนัน�าไปสูก่ารบรรลผุลลพัธ์ขององค์กร คอื ประชาชนได้รบับรกิารทีม่ปีระสทิธิภาพและมคุีณภาพ 
ส�านกังาน ก.พ.ร. จงึจดัให้มีการตรวจตดิตามประเมนิผลเพือ่รบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดับพืน้ฐาน ให้แก่ส่วนราชการ 
ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา รวมทัง้เพือ่สร้างแรงจงูใจให้กบัส่วนราชการในการยกระดบัและพฒันาคุณภาพการบรหิาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ มีมาตรฐานระดับสากล โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดให้มีการมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ รายหมวด ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความร่วมมือ และความเสียสละของทุกคนในองค์กรเพื่อน�าพาองค์กร
ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยได้จัดให้มีการมอบรางวัลดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา

   4.1) การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
    ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ให้กับส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา โดยส่วนราชการที่ผ่านการรับรองฯ ต้องมีผลคะแนน 
ในแต่ละหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้งน้ี จากการด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 มีส่วนราชการ 
ผ่านการรับรองฯ แล้ว จ�านวน 58 หน่วยงาน ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการตรวจรับรองฯ 
จ�านวน 148 หน่วยงาน โดยมีส่วนราชการที่ผ่านการรับรองฯ จ�านวน 108 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 72.97 (ตารางที่ 2-25)
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ตารางที่ 2-25  ผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทหน่วยงาน จำานวนที่ตรวจ จำานวนที่ผ่าน จำานวนที่ไม่ผ่าน ร้อยละที่ผ่าน

กรม 81 69 12 85.19

จังหวัด 64 36 28 56.25

สถาบันอุดมศึกษา 1 1 - 100

หน่วยงานประเภทอื่น ๆ 2 2 - 100

รวม 148 108 40 72.97
    
    สรุปผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 คะแนนเฉลี่ยของส่วนราชการระดับกรมเท่ากับ 93.19 และของจังหวัดเท่ากับ 87.26 โดยหมวดที่ส่วนราชการ 
ระดับกรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ หมวด 1 การน�าองค์กร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเนื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ มีการก�าหนด 
ทิศทางรวมทั้งเป้าหมายขององค์การท่ีชัดเจน ส่วนในระดับจังหวัด หมวด 3 การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เน่ืองจากจังหวัดมีลักษณะงานที่ด�าเนินการกับประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรง 
รวมถึงการมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายในการท�างานที่มีเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้ด�าเนินการตามหมวด 3 ได้ดีกว่าหมวดอื่น ๆ 
ขณะเดียวกัน หมวดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดของท้ังกรมและจังหวัด คือ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล จึงอาจ 
สรุปได้ว่าการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องเร่งให้ความส�าคัญ  (ภาพที่ 2-15)

ภาพที่ 2-15  ผลคะแนนเฉลี่ย Certified FL ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกรมและจังหวัด
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    ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายหมวดสามารถสะท้อนผลการด�าเนินการได้ ดังนี้

    หมวด 1 การนำาองค์การ เป็นหมวดท่ีส่วนราชการระดับกรมสามารถด�าเนินการได้เป็นอย่างดี  

และจังหวัดด�าเนินการได้ในระดับปานกลาง โดยผู ้บริหารให้ความส�าคัญกับการสร้างบรรยากาศและเป็นตัวอย่างท่ีดี 

(Role Model) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความผูกพันภายในองค์การ รวมท้ังมีการด�าเนินการควบคุมภายใน ทั้งนี้  

ประเด็นที่ยังให้ความส�าคัญไม่มากนัก คือ เรื่องการก�าหนดตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อทบทวน 

ผลการด�าเนินงานและน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

    หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์  เป็นหมวดท่ีส่วนราชการระดบักรมมรีะดบัการบรหิารจดัการ

อยู่ในระดับดี ส่วนจังหวัดด�าเนินการในระดับปานกลาง โดยส่วนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งกรมและจังหวัด คือ การจัดท�า

แผนบริหารความเสี่ยง ที่มักพบว่า ไม่ได้มีการสรุปผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการด�าเนินการ เพื่อน�าไปปรับปรุง นอกจากนี้

จงัหวดัยงัมเีรือ่งการจดัท�าแผนกลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรบคุคลทีย่งัต้องด�าเนนิการให้ดีขึน้  ส่วนหนึง่เพราะจงัหวดัมข้ีอจ�ากดั

ด้านบุคลากรที่มีการโยกย้ายบ่อย  ท�าให้การก�าหนดแผนและการด�าเนินการยังไม่ชัดเจน
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    หมวด 3 การให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  พบว่า ทั้งส่วนราชการระดับ

กรมและจังหวัดให้ความส�าคัญกับผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างเครือข่าย 

และจดักจิกรรมเพือ่สร้างความสมัพนัธ์กบัผูรั้บบรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และการก�าหนดมาตรฐานการให้บรกิาร  โดยประเดน็

ที่ยังมีระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อน�าผลไปปรับปรุงการให้บริการและการด�าเนินงานของส่วนราชการต่อไป

    หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พบว่า ส่วนราชการระดับกรมสามารถ

ด�าเนินการได้เป็นอย่างดี โดยให้ความส�าคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

และรบับรกิารผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพือ่สนบัสนนุการด�าเนินการ

อย่างต่อเน่ือง  แต่ยังต้องให้ความส�าคัญกับระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) ท่ีจะบ่งชี้ถึง 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในขณะที่จังหวัดยังด�าเนินการได้ในระดับปานกลาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์

มวลรวมของจังหวัด (GPP) และการบริหารความเสี่ยงของฐานข้อมูล แต่ประเด็นที่ต้องเร่งด�าเนินการปรับปรุง ได้แก่ เรื่องระบบ 

Warning System เช่นเดียวกบัส่วนราชการระดบักรม รวมทัง้การจดัการความรู ้(KM) ทีค่วรมกีารแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พือ่พฒันา

ให้ผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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    หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นหมวดที่มีระดับผลการด�าเนินการน้อยที่สุดเมื่อ 

เทียบกับหมวดอื่น ๆ ทั้งในระดับกรมและจังหวัด คือ ท�าได้ในระดับปานกลาง ซึ่งการด�าเนินการที่สามารถท�าได้ดีคือเรื่องระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ส่วนราชการระดับกรมยังมีโอกาสในการปรับปรุงในเรื่องแผนการสร้างความความก้าวหน้า 

และระบบประกันคณุภาพการฝึกอบรม ทีม่กัพบว่าขาดการประเมนิประสทิธผิลของการพฒันา ส่วนเรือ่งทีจ่งัหวดัควรเร่งปรับปรุง 

คือ ระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัด การก�าหนดปัจจัยการสร้างความผาสุกและ 

ความพึงพอใจ และการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

    หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  เป็นหมวดท่ีส่วนราชการระดับกรมสามารถด�าเนินการได้ดี 

ส่วนจังหวัดด�าเนินการได้ระดับปานกลาง  ทั้งนี้ กรมยังมีโอกาสในการปรับปรุงในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

ภาวะฉุกเฉิน ส�าหรับจังหวัดต้องเร่งพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้ 

ผลการด�าเนินการดีขึ้นและการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การท�างานซ�้า และความสูญเสียจากผลการด�าเนินการ  นอกจากนี้ 

ทัง้ส่วนราชการระดบักรมและจังหวดัควรให้ความส�าคญักบัการจดัการกระบวนการทีมี่ประสทิธภิาพ เพราะเป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุ

ของการด�าเนินการ เพื่อส่งมอบบริการสาธารณะที่มีคุณค่าให้กับประชาชนผู้รับบริการ
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   4.2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

    ในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแรกที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

รายหมวด ซ่ึงมทีัง้สิน้ 6 ประเภทรางวลั ได้แก่ หมวด 1 รางวัลด้านการน�าองค์การและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  หมวด 2 รางวลั

ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ  หมวด 3 รางวัลด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หมวด 4 รางวัลด้านการวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานขององค์การและการจดัการความรู ้ หมวด 5 รางวลัด้านการบรหิารทรพัยากร

บุคคล  หมวด 6 รางวัลด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม  ทั้งนี้ มีส่วนราชการที่ได้รับรางวัลฯ ในปี พ.ศ. 2555 จ�านวน 

9 หน่วยงาน  ส�าหรับปี พ.ศ. 2556 มีหน่วยงานที่สมัครรับรางวัล จ�านวน 44 หน่วยงาน ได้รับรางวัล จ�านวน 12 หน่วยงาน 

15 รางวัล (ตารางที่ 2-26)

ตารางที่ 2-26  หน่วยงานที่ได้รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556

ประเภทรางวัล ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556

หมวด 1 รางวัลด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม  กระทรวงพลังงาน กรมปศุสัตว์
จังหวัดนครพนม
จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวด 2  รางวัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำาไปสู่
การปฏิบัติ 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงพลังงาน
กรมสรรพสามิต
กรมสุขภาพจิต
กรมชลประทาน

หมวด 3 รางวัลด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมสรรพากร
จังหวัดสมุทรสงคราม

กรมธนารักษ์

หมวด 4  รางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานขององค์การและ 
การจัดการความรู้  

-

กระทรวงพลังงาน
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมการพัฒนาชุมชน

หมวด 5 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชม
กรมสุขภาพจิต

-

หมวด 6 รางวัลด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม กรมปศุสัตว์
กรมสรรพสามิต
กรมธนารักษ์

กรมศุลกากร
จังหวัดอุบลราชธานี

    โดยมีรายละเอียดผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้
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หมวด 1 รางวัลด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

 กรมปศุสัตว์ : การก�าหนดระบบการน�าองค์การกรมปศุสัตว์ 

(DLD Leadership System) ซึ่งเป็นกรอบการด�าเนินการของผู้บริหารใน 

การบูรณาการและการบริหารจัดการองค์การ ท�าให้ผู้บริหารสามารถช้ีน�า 

สร้างบรรยากาศ และสร้างแรงจูงใจบุคลากร รวมถึงสร้างความร่วมมือของ 

ทุกภาคส่วน ส่งผลให้การด�าเนินการด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทยเป็นที่

ยอมรับและเชือ่ถอืในระดับสากล รวมทัง้มกีารวางระบบการก�ากบัดูแลตนเอง

ที่ดีมีประสิทธิภาพ

 จังหวัดนครพนม : การก�าหนดทิศทางโดยน้อมน�าเอาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสร้างความสมดุล 

ภูมิคุ ้มกัน และความมีเหตุมีผลบนพื้นฐานขององค์ความรู้และคุณธรรม  

รวมท้ังมีการประสานเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตาม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นโยบายของรฐับาล แผนพฒันากลุม่

จงัหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มกุดาหาร) ความต้องการของประชาชนทีป่รากฏตามแผนยทุธศาสตร์พฒันาอ�าเภอ แผนพฒันา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ และแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งข้อมูลสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านใน 

กลุม่ประเทศอนิโดจนี (สปป. ลาว เวยีดนาม และจนี) และกลุม่ประเทศอาเซยีน ทีจ่ะส่งผลต่อการบรรลวุสิยัทศัน์และยุทธศาสตร์

ของจงัหวดั มาวเิคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน ปัญหาอปุสรรค และโอกาสในการพฒันา เพือ่ก�าหนดต�าแหน่งทีเ่หมาะสมในการพฒันา

จังหวัด

 จังหวดัสุพรรณบรุ ี: การด�าเนนิการสนบัสนนุชมุชนทีส่�าคญั ได้ให้ความส�าคญักบัชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิงาน

ของรัฐ เช่น โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลต�าบลท่าระหัด อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีผลกระทบต่อ

ประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของทีด่นิทีอ่ยูใ่นโครงการ โดยน�าแนวทางการปฏบิตังิานทีบ่รูณาการร่วมกนัมาเป็นหลกัในการบรหิารจดัการพืน้ที่

โครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของเจ้าของท่ีดิน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน ให้ได้รับการพัฒนาตามหลัก

ผังเมืองและได้รับโฉนดที่ดินแปลงใหม่ที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมมาตรฐานสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

นอกจากนีย้งัมกีารเลือกกิจกรรมทีจ่ะสนบัสนุนชุมชนและเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนโดยพจิารณาตามยทุธศาสตร์ของจงัหวดั 

เช่น โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิง่ริมแม่น�า้ท่าจนี เพือ่ป้องกนัน�า้กัดเซาะรมิตลิง่ รกัษาสภาพแม่น�า้ท่าจนี ป้องกนัการบกุรกุล�าน�า้ 

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นต้น

หมวด 2 รางวัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

 กระทรวงพลังงาน : การประเมินทบทวนสภาพแวดล้อมประกอบกับสถานการณ์ด้านพลังงานจากปัจจัยภายใน 

และภายนอกที่เปลี่ยนไป กระทรวงพลังงานได้จัดท�าภาพฉายจ�าลองอนาคตด้านพลังงานของประเทศ (Scenario Analysis) 

เกิดภาพฉายอนาคตด้านพลังงานจากการด�าเนินแผนงานและการต้ังสมมติฐานเพื่อประเมินสถานการณ์และการก�าหนด 

ระบบการนำาองค์การกรมปศุสัตว์
(DLD Leadership System)
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ความเข้มข้นของแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการในการก�าหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจน 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับองค์กรชั้นน�าจากต่างประเทศเพื่อทราบถึงมุมมองจากภายนอก การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท�าให้เกิดแผนงานที่มีความส�าคัญเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ 

จึงเป็นเรือ่งท้าทายให้กระทรวงพลงังานต้องเข้าสูภ่าวะแข่งขนัทัง้ภายในประเทศกบัแนวโน้มการวดัผลการด�าเนนิงานของกระทรวง

ในแต่ละปี และการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการวัดศักยภาพการด�าเนินงานด้านพลังงานของประเทศ

 กรมสรรพสามิต : มีการน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการก�าหนดเป้าประสงค ์

และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้วยการน�าข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็น ซึ่งได้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ท�าให้

หน่วยงานสามารถเตรียมการรองรับและปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังน�ามาใช้ 

ในการคาดการณ์เพื่อก�าหนดนโยบาย และวางแผนการด�าเนินงานในอนาคตขององค์กรได้ นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดเป้าประสงค์

ทีท้่าทาย เพ่ือส่งเสรมิให้เกดิการปรบัปรงุแบบก้าวกระโดดในเรือ่งท่ีส�าคญัต่อกลยทุธ์เชิงแข่งขัน 2 ด้าน ได้แก่  1) การออกระเบยีบ

แนวปฏิบตักิารท�าธรุกรรมผ่านอนิเทอร์เนต็เพิม่เติมและยกเลกิการยืน่เอกสารโดยให้ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมเก็บเอกสารทีต่นเอง 

และพร้อมให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบได้ตลอดเวลา และ 2) การจดัท�าแผนงาน/โครงการการบรูณาการการจดัท�า Data Taxonomy 

หรือด้านใช้ ICT ร่วมกับ 3 กรมจัดเก็บ เช่น การจัดท�า Single ID การเชื่อมโยงระบบ CCTV กับกรมศุลกากร เป็นต้น

 กรมสุขภาพจิต : ระบบการบรหิารแผนยทุธศาสตร์โดยก�าหนดค�าส�าคญั 3 ค�า คอื “Dream Design Drive” กล่าวคอื 

กองแผนงานเป็นหน่วยงานหลักในการรับ “ภาพฝันเชิงเป้าหมาย” (Dream) ของประเทศ กระทรวง และกรมไปสานต่อ 

ให้เกิดระบบ/รูปแบบ/แนวทาง (Design) ในการด�าเนินงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และนโยบาย รวมทั้งบริหารและขับเคลื่อน 

การด�าเนินงานสู่การปฏิบัติ (Drive) อย่างเป็นรูปธรรม โดยผสมผสานแนวคิดการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารและ 

พัฒนาองค์กร ควบคูก่บัการพฒันายทุธศาสตร์และนโยบายการด�าเนนิงานด้านสขุภาพจติเพือ่ประชาชน เชือ่มโยงและบรูณาการ

เข้ากับระบบการด�าเนินงานอื่น ๆ ของกรมสุขภาพจิต โดยอาศัยวงล้อของการบริหารคุณภาพ A-D-L-I และหลักคิดจากค่านิยม 

เป็นพื้นฐานในการพัฒนา ทั้งนี้ กรมได้ใช้กรอบยุทธศาสตร์ “เหรียญทอง” ที่ได้จัดล�าดับความส�าคัญของยุทธศาสตร์มาเป็น

แนวทางหลักในการขับเคลื่อนงานในภาพรวมให้ส�าเร็จ

 กรมชลประทาน : การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์มีกระบวนการที่ชัดเจน โดยแผนยุทธศาสตร์มีการพิจารณาถึง 

ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ของประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนยทุธศาสตร์

กระทรวง นโยบายรฐับาล เป็นต้น ท�าให้ทศิทางและกระบวนการในการปฏบัิตงิานมคีวามชัดเจน วดัผลลพัธ์ของการด�าเนนิการได้ 

มกีารพฒันาระบบตดิตามงบประมาณแบบ Online ทีก่�าหนดผูรั้บผดิชอบชัดเจนในการตรวจสอบสถานะงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 

ซึ่งระบบดังกล่าวได้พัฒนาจากบุคลากรของกรมชลประทาน ท�าให้สามารถก�ากับติดตามการด�าเนินงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ได้อย่างรวดเร็ว

หมวด 3 รางวัลด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กรมธนารักษ์ : ผู้บริหารของกรมให้การผลักดันอย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุงการให้บริการให้สามารถตอบสนองต่อ

ผู้รับบริการของกรมภายใต้ภารกิจหลักที่มีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดข้ันตอนและระยะเวลา 

ในการท�างาน การสร้างสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอผูร้บับรกิาร เช่น โครงการบ้านมัน่คงในชุมชนบางบวัทีไ่ด้มกีารจัดท�า MOU และมกีารปรบั
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ผังชมุชนใหม่ให้ดขีึน้ ด�าเนนิการค้นหาผูน้�าชมุชนทีป่ระสบความส�าเรจ็มาเป็นวทิยากรในการท�างานในชมุชนอืน่ ๆ  ต่อไป เป็นต้น 

รวมทัง้การพฒันานวตักรรมใหม่เพือ่ปรบัปรุงการให้บรกิาร เช่น การเพิม่ช่องทางการช�าระเงนิของผูท้ีเ่ช่าทีร่าชพสัดผุ่านธนาคาร 

ซ่ึงแต่เดมิผูเ้ช่าต้องเดินทางมาช�าระเงินค่าเช่าทีก่รม การจดัตัง้หน่วยงานประเมนิราคาทรพัย์สนิ เพือ่ให้บรกิารอย่างรวดเรว็ เป็นต้น 

รวมทัง้มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน โดยต้ังกองกรรมสทิธิข้ึ์นเพือ่ลดปัญหาข้อร้องเรยีนและขจัดปัญหาต่าง ๆ  ในการท�างาน

ออกไป และเน้นย�้าบุคลากรในการให้ความส�าคัญเรื่องความโปร่งใสในการท�างาน

หมวด 4 รางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

 
 กระทรวงพลังงาน : ให้ความส�าคัญกับการตัดสินใจเชิงนโยบายบนพื้นฐานความถูกต้องของข้อมูลและการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ โดยมกีารตดิตาม เฝ้าระวงั และวเิคราะห์ข้อมลูด้านพลงังานทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้กระทรวง
พลังงานมีสมรรถนะหลัก “เข้าใจและคาดการณ์สถานการณ์ด้านพลังงานท้ังในและต่างประเทศ” และท�าให้ “สามารถบริหาร
จัดการพลังงานได้ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต” และในเรื่องการจัดการความรู้ ได้ด�าเนินการโดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ 
“บคุลากรมคีวามรู้ด้านพลงังานอย่างรอบด้าน” และเกดิการสือ่สารและแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้งค์ความรูด้้านพลงังานทัง้ภายในและ
ภายนอกกระทรวง โดยมีคณะท�างานจัดการความรู้ซึ่งท�างานเชื่อมโยงกันในระดับกระทรวงและระดับกรม คณะท�างานจัดการ
ความรู้ระดับกระทรวง และคณะท�างานจัดการความรู้ระดับกรม และมีแนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ผลักดันให ้
การจัดการความรู้ของกระทรวงพลังงานมีความต่อเนื่องและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 กรมสรรพสามิต : มีการจัดเก็บข้อมูลท่ีส�าคัญและจ�าเป็นไว้อย่างเหมาะสม และครอบคลุมกระบวนการการท�างาน 
อีกทั้งมีการน�าระบบเทคโนโลยีในรูปแบบ Real time และ Web Application มาใช้สนับสนุนการท�างานและการจัดเก็บข้อมูล 
โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
ประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบรายงานและตรวจติดตามแผนงานโครงการ ระบบงานรายได้ ระบบงาน
ปราบปราม เป็นต้น อีกทั้งสนับสนุนการตัดสินใจของผู ้บริหารผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารภายในองค์กร  
(Iportal.excise.go.th) และระบบศูนย์ปฏิบัติการ Excise (Excise Operation Control : EDOC) และการประชุมผู้บริหาร
ระดับกรมซึ่งก�าหนดให้มีการรายงานติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นประจ�าทุกเดือน

 กรมศุลกากร : มีการก�าหนดข้อมูลและสารสนเทศตามกระบวนงานศุลกากรและตามความต้องการใช้งาน เพื่อให้ 
บริการผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) ระบบข้อมูลและการบริการในกระบวนสร้างคุณค่า เช่น 
ระบบพิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับรายงานยานพาหนะเข้า-ออกและบัญชีสินค้า เป็นต้น  2) ระบบข้อมูล
และการบริการในกระบวนงานสนับสนุน เช่น ระบบ Warning System ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสถิต ิ
การน�าเข้า/ส่งออก เป็นต้น  3) ระบบบริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทาง Internet 
ได้แก่ Website กรมศุลกากร ระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และ 4) ระบบ National 
Single Window ที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียว ทั้งนี้ 
กรมศลุกากรมกีารจดัเกบ็ข้อมลูย้อนหลงัหลายปี ซึง่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเรว็ และสามารถอ�านวยความสะดวก
ทางการค้าได้อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในทวีปเอเซีย

 กองบัญชาการกองทัพไทย : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิด 
ระบบการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนสามารถสนับสนุน 
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของหน่วย เช่น ระบบสารสนเทศบริหารก�าลังพลที่มีการน�าข้อมูลบุคคลมาใช ้
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ในการแต่งตั้งโยกย้ายไปยังต�าแหน่งที่ว่างผ่านระบบ Online ระบบปฏิบัติการการฝึกร่วม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบ 

การป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีดีมาก สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และสามารถเช่ือมต่อระบบกับ 

หน่วยงานต่าง ๆ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีแผนการจัดเตรียมความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

ในภาวะฉุกเฉิน และกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ชัดเจนและสร้างองค์ความรู้ให้แก่ก�าลังพลในทุกๆ ด้าน โดยมี 

การจัดการความรู้ที่ช่วยสนับสนุนตามพันธกิจขององค์กร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาก�าลังพลและการจัดการความรู้เพ่ือแสวงหา 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างเป็นระบบอันจะน�าไปสู่การเป็นทหารมืออาชีพ

 กรมการพัฒนาชุมชน : ข้อมูลสารสนเทศทุกประเภทในระบบฐานข้อมูลของกรม ถูกออกแบบให้น�าเข้า ประมวลผล 

บันทึก วิเคราะห์และออกรายงานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะ Real time Online ยกเว้นฐานข้อมูลพื้นฐาน 

เพื่อการพัฒนาชนบท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือ จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาระดับหมู่บ้าน

หมู่บ้าน หรือ กชช. 2 ค ซึ่งมีระบบแยกต่างหากเนื่องจากเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีระบบการบริหารการจัดเก็บและ 

การใช้ประโยชน์เฉพาะตัว รวมทัง้ได้น�าระบบสารสนเทศมาช่วยในการจดัการความรู ้ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ใช้งานง่าย รวดเรว็

และสะดวกต่อการรวบรวม ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างท่ัวถึงทั้งองค์กร ได้แก่ weblog คลังความรู้ในเว็บไซต์ของ 

หน่วยงานภายในกรม ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) KM Delivery ฯลฯ และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อจัดการ 

ความรู้และน�าองค์ความรู้ไปพัฒนากระบวนงานอย่างทันท่วงที เช่น ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ�าปี ทุกกิจกรรมจะก�าหนดให้จัดการความรู้ควบคู่ไปด้วย

หมวด 5 รางวัลด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

  กรมศลุกากร : กรมศุลกากรมวีธิกีารจดัการกระบวนการท่ีชัดเจนและต่อเนือ่ง โดยมีแนวทาง/วธิกีารการก�าหนด

กระบวนการ การจัดท�าข้อก�าหนดที่ส�าคัญ การออกแบบกระบวนการ การน�ากระบวนการไปปฏิบัติ การประเมินผลและ 

น�าความต้องการของผู้รับบริการไปปฏิบัติ การควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด การท�าซ�้า รวมถึงการปรับปรุง

กระบวนการให้มีประสทิธภิาพยิง่ข้ึน นอกจากน้ี กรมศลุกากรมกีารสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ  เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผูร้บับรกิารได้ดียิง่ขึน้ มีการพฒันาระบบอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่น�ามาใช้ในการจดัเกบ็ข้อมลู และการให้บรกิารทางพธิกีารศุลกากร

ในการน�าเข้า/ส่งออกสินค้า ด้วยระบบ e-customs ควบคู่กับการน�าเทคโนโลยีมาใช้ เช่นการน�า tablet มาใช้รวมกับกล้อง

วงจรปิด (CCTV) สามารถดกูารปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีใ่นแต่ละท่าเรอื และอธบิดสีามารถดูได้จากจอมอนเิตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยังมีระบบ e-tracking ที่ช่วยให้กระบวนการท�างานมีความรวดเร็วท้ังการตรวจสอบสินค้า การส่งออกและน�าเข้าสินค้าและ 

สามารถส่งต่อรายงานให้กรมเจ้าท่าได้อย่างรวดเรว็ อีกท้ังมกีารพฒันาต่อเนือ่งเพ่ือไปสู ่ASEAN Single Window (ASW) อกีด้วย

  จังหวัดอุบลราชธานี : ได้ก�าหนดเรื่องการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นนโยบายส�าคัญของจังหวัด 

ที่ทุกส่วนราชการต้องการด�าเนินการร่วมกัน ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดมีการติดตาม ควบคุมก�ากับอย่างต่อเนื่อง โดยให้ 

ความส�าคัญกับทุกขั้นตอนในการจัดการกระบวนการ ตั้งแต่การก�าหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่มีการก�าหนดเกณฑ์ 

อย่างชัดเจน คือ ต้องเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อ 1) นโยบายและการบริหารราชการแผ่นดินและยุทธศาสตร์ของ 

รฐับาล ตลอดจนวสิยัทศัน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของจังหวัด  2) เป็นภารกิจที่รับผิดชอบตามกฎหมายที่ก�ากับดูแลตนเองที่ดี  

3) ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดท�าข้อก�าหนดที่ส�าคัญและน�ามาใช้ในการออกแบบ

กระบวนการ การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ การตรวจประเมินกระบวนการ และการเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การปรับปรุงกระบวนการ 
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  5) การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

   5.1) ความเป็นมา

    จากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัย

รุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2554  พบว่า ระบบและกลไกของรัฐหลายประการมีปัญหา 

โดยไม่สามารถด�าเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ 

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปโดยขาดระบบการบริหาร 

จัดการที่ดี ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นบทเรียนอันส�าคัญที่ทุกส่วนราชการ

ต้องน�ามาปรับกระบวนการท�างานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งการบรกิารประชาชน 

เพ่ือให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชนท่ีส�าคัญ สามารถ 

ด�าเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับ

วิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติต่าง ๆ

    อาศัยอ�านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวธิีการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 มาตรา 50 ทีบ่ัญญัติว่า “เพือ่ให้ 

การบริหารราชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั ก.พ.ร. 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจก�าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใด

นอกเหนือจากที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งก�าหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 48 และมาตรา 49 

ก็ได้” รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 52 และมาตรา 53 ส�านักงาน ก.พ.ร. 

จึงได้เสนอแนวทางการด�าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางดังกล่าว ซึ่งก�าหนดให้ทุกส่วนราชการทั้งระดับกรม 

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด�าเนินการเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่

หน่วยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต

    ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ได้จัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องเสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเกิดเหตุชุมนุมในหลายพื้นท่ีซ่ึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสถานที่ท�างานตามปกติ ดังนั้น แผนบริหาร 

ความต่อเนื่องนี้จึงมีความส�าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและน�าไปสู่การซักซ้อมแผนเพื่อทบทวนติดตามอย่างสม�่าเสมอ

   5.2) แนวทางและมาตรฐานการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

    การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ BCM) คือ 

องค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อองค์กร องค์กรจ�าเป็นต้องสร้างขีดความสามารถให้องค์กร 

มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่า

ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยการจัดท�าแผนรองรบัการด�าเนินธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง (Business Continuity Planning : BCP) โดยแนวทาง

และมาตรฐานการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิของ BS 25999 (ภาพที ่2-16)  มแีนวทางการพฒันาความต่อเนือ่ง 6 ขัน้ตอน 

เรียกว่า วงจรการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Life Cycle) ซึ่งประกอบด้วย 
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    (1) การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Program Management) 

    (2) การศึกษาและท�าความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) 

    (3) การก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM Strategy) 

    (4) การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and 

Implementing BCM Response) 

    (5) การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising , Maintaining and Reviewing)

    (6) การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the  

Organization’s Culture)

ภาพที่ 2-16  แนวทางและมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

   5.3) การดำาเนินการ

    เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของรัฐท้ังระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ สามารถด�าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ส�านักงาน 

ก.พ.ร. จึงด�าเนินการตามล�าดับ ดังนี้ 

    5.3.1) ปี พ.ศ. 2555 จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐ เร่ือง การบริหาร

ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
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    5.3.2) ปี พ.ศ. 2556 จัดท�าโครงการน�าร่อง 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก 

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ และส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 

ที่ปรึกษา จ�ากัด  เพื่อจัดท�าคู่มือแนวทางการด�าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

    5.3.3) ปี พ.ศ. 2556 จัดประชุมชี้แจง และจัดคลินิกให้ค�าปรึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับคู่มือและแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการจัดท�าแผน

บริหารความต่อเนื่อง (BCP) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2556

ภาพที่ 2-17  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

    จากนั้น เพื่อเป็นการประเมินสถานะความพร้อมในการด�าเนินภารกิจของหน่วยงาน โดยเฉพาะ

ภารกิจที่ส�าคัญหรือการให้บริการประชาชน ได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของหน่วยงานของรัฐ ภายหลังจากที่หน่วยงานได้

จัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องแล้ว ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการส�ารวจผลการด�าเนินการดังกล่าว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

2556 โดยส่งแบบสอบถามไปยงัผูแ้ทนของส่วนราชการระดบักรม จงัหวดั สถาบันอดุมศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การ

มหาชน และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 379 หน่วยงาน สรุปผลได้ ดังนี้

    ส่วนที่ 1 การสำารวจข้อมูลทั่วไป 

    จากการส�ารวจข้อมูลหน่วยงานของรัฐ พบว่า หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม  

ร้อยละ 38 เป็นส่วนราชการระดับกรม ร้อยละ 50 เป็นองค์กรท่ีมีขนาดเล็ก มีจ�านวนบุคลากรน้อยกว่า 500 คน ร้อยละ 53  

มีสถานที่ตั้งหน่วยงานหลายแห่ง ร้อยละ 69 ขาดงบประมาณในการด�าเนินการเรื่อง BCM  และ ร้อยละ 23 มีการทดสอบ 

แผนความต่อเนื่องในส่วนการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกที่เกี่ยวข้อง (Call Tree) (ภาพที่ 2-18)
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ภาพที่ 2-18  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำารวจความพร้อมในการดำาเนินภารกิจของหน่วยงาน

    ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินการ BCM

    เป็นการรายงานผลการด�าเนินการในแต่ละขั้นตอนที่ส�าคัญของการบริหารจัดการความต่อเนื่อง  

โดยแกนนอนเป็นระดับการด�าเนินการ 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ไม่ด�าเนินการ  ระดับที่ 2 ด�าเนินการร้อยละ 1 - 25  ระดับที่ 3 

ด�าเนินการร้อยละ 26 - 50  ระดับที่ 4 ด�าเนินการร้อยละ 51-75  และ ระดับที่ 5 ด�าเนินการร้อยละ 76 - 100  ส่วนแกนตั้ง

เป็นความถี่ของจ�านวนหน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ ซึ่งมีผลสรุป ดังนี้
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➤	การวางแผนระบบ BCM (BCM Program Management)

การประกาศนโยบาย โครงสร้างและทีมงานด้าน BCM แผนการเตรียมสถานที่สำารอง แผนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

Ù	มกีารประกาศนโยบายเร่ือง BCM 
ในหน่วยงาน แล้วเสรจ็ในระดบั 5 
คิดเป็นร้อยละ 46 ของจ�านวน
หน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มโีครงสร้างและทมีงานด้าน BCM 
พร้อมก�าหนดหน้าที่และความ 
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่
เก่ียวข้อง อยู่ในระดับ 5 คิดเป็น
ร้อยละ 55 ของจ�านวนหน่วยงาน
ที่ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มีแผนการเตรียมสถานที่ส�ารอง 
แล้วเสร็จในระดับ 5 คิดเป็น 
ร้อยละ 49 ของจ�านวนหน่วยงาน
ที่ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มีแผนการเตรียมวัสดุอุปกรณ ์
ที่ส�าคัญ แล้วเสร็จในระดับ 5 
คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ�านวน
หน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ

แผนการเตรียม IT และข้อมูล แผนการเตรียมบุคลากร แผนการความพร้อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Ù	มีแผนการเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีส�าคัญ แล้วเสร็จในระดับ 5 คิดเป็น 
ร ้อยละ 47 ของจ�านวนหน่วยงานท่ีตอบ 
แบบส�ารวจ

Ù	มีแผนการก�าหนดบุคลากรหลัก-รอง แล้วเสร็จ
ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 54 ของจ�านวน 
หน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มีแผนการเตรียมความพร้อมในการส่งมอบงาน/
การสื่อสารระหว ่างผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย/ 
ผู ้ให้บริการที่ส�าคัญ/ประชาชน แล้วเสร็จ 
ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 37 ของจ�านวน 
หน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ
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➤	ความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุกระบวนการและทรัพยากร การระบุระยะเวลาและทำาแผนกู้คืน

Ù	มีการประกาศนโยบายเรือ่ง BCM ในหน่วยงาน 
แล้วเสร็จในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 46 ของ
จ�านวนหน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มีโครงสร้างและทีมงานด้าน BCM พร้อม
ก�าหนดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของบคุลากร
ที่เก่ียวข้อง อยู่ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 55 
ของจ�านวนหน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มีแผนการเตรียมสถานที่ส�ารอง แล้วเสร็จ 
ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 49 ของจ�านวน

➤	การกำาหนดกลยุทธ์/แนวทางในการสร้างความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน (Determining BCM Strategy)

ผู้บริหารสนับสนุนแผน BCP การจัดทำากลยุทธ์ การระบุข้อมูลติดต่อบุคลากร การสื่อสารแผน BCP

Ù	แผนความต ่อ เนื่ อ ง  (BCP ) 
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
ระดับสูง อยู่ในระดับ 5 คิดเป็น
ร้อยละ 52 ของจ�านวนหน่วยงาน
ที่ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มีการจัดท�ากลยุทธ์หรือแนวทาง
ในการด�าเนินการ เพื่อตอบสนอง
ต ่ อ เ หตุ ก า รณ ์ แ ล ะก า ร กู ้ คื น
กระบวนการในการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงาน/
การบริการหยุดชะงักทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว แล้วเสร็จใน
ระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
จ�านวนหน่วยงานทีต่อบแบบส�ารวจ

Ù	มีการระบุรายชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคลากรภายใน 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานให้ได้
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัย แล้วเสร็จใน
ระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 55 ของ
จ�านวนหน่วยงานท่ีตอบแบบ
ส�ารวจ

Ù	มีการสื่อสารในเร่ืองแผนความ 
ต่อเนื่อง (BCP) ทั่วทั้งองค์การ 
แล้วเสร็จในระดับ 5 คิดเป็น 
ร้อยละ 38 ของจ�านวนหน่วยงาน
ที่ตอบแบบส�ารวจ
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➤	การพัฒนาแผน BCM และนำาไปสู่การปฏิบัติ (Developing and Implementing BCM Response)

กระบวนการ Call Tree การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ IT ข้อมูล การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

Ù	มีกระบวนการแจ้งเหตฉุกุเฉนิ (Call Tree) และ
ระบบการสือ่สารถงึบคุลากรทกุคนได้ในเวลาท่ี
รวดเรว็ แล้วเสรจ็ในระดับ 5 คดิเป็นร้อยละ 45 
ของจ�านวนหน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มกีารจัดเตรียมทรัพยากรด้านสถานที ่ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีส�าคัญ แล้วเสร็จในระดับ 5 คิดเป็น 
ร้อยละ 40 ของจ�านวนหน่วยงานที่ตอบแบบ
ส�ารวจ

Ù	มกีารมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผดิชอบ
ล�าดับรองในการประกาศสภาวะวิกฤต แล้วเสร็จ
ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�านวน 
หน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ

การจัดทีมงานสนับสนุน กระบวนการจัดเก็บสำารองข้อมูล แนวทางการติดตามและรายงานผล

Ù	มีการจัดทีมงานเพ่ือสนับสนุนส่ิงจ�าเป็นในการ
ปฏิบัติงานในสภาวะวกิฤต แล้วเสรจ็ในระดบั 5 
คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ�านวนหน่วยงานที่ 
ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มีกระบวนการจัดเก็บส�ารองข้อมูลที่สามารถ 
กู ้คืนข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว แล้วเสร็จ 
ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ�านวน 
หน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มแีนวทางการตดิตามและรายงานผลความคืบหน้า 
หากประสบสถานการณ์วิกฤต แล้วเสร็จ 
ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ�านวน 
หน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ
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➤	การฝึกซ้อม การรกัษา และการทบทวนการจัดเตรยีมการเก่ียวกบั BCM (Exercising, Maintaining and Reviewing)

การฝึกซ้อมแผน BCP การกำาหนดทีมทดสอบแผน BCP การทดสอบแผน BCP ทั้งองค์กร

Ù	มีการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่อง (BCP) เป็น
ประจ�าทุกปี แล้วเสร็จในระดับ 5 คิดเป็น 
ร้อยละ 17 ของจ�านวนหน่วยงานที่ตอบแบบ
ส�ารวจ

Ù	มีการก�าหนดทีมเพ่ือรับผิดชอบการทดสอบ
แผนความต่อเนื่อง (BCP) แล้วเสร็จในระดับ 5 
คิดเป็นร้อยละ 29 ของจ�านวนหน่วยงานที่ 
ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มีการทดสอบแผนความต ่อเ น่ือง (BCP) 
ร่วมกันทั้งองค์การและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในกระบวนการด�าเนินงานต่าง ๆ แล้วเสร็จ 
ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 17 ของจ�านวน 
หน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ

การประเมินผลการฝึกซ้อม การทบทวนแผน BCP การสื่อสารสร้างเรียนรู้ กระตุ้นเกิดวัฒนธรรม

Ù	มีการประเมินผลการฝึกซ้อม (วิธีการประเมิน 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม) 
แล้วเสร็จในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 16 ของ
จ�านวนหน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มกีารทบทวนปรับปรุงแผนความต่อเนือ่ง (BCP) 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วเสร็จ
ในระดับ 5  คิดเป็นร้อยละ 18 ของจ�านวน
หน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจ

Ù	มีการสื่อสารสร้างการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
บุคลากรในองค์การตระหนักในความส�าคัญ 
ของการด�าเนินการ เพ่ือปลกูฝังจติส�านึกจนเกดิ
เป็นวัฒนธรรมองค์กร แล้วเสร็จในระดับ 5 
คิดเป็นร้อยละ 16 ของจ�านวนหน่วยงาน 
ที่ตอบแบบส�ารวจ

    เมือ่พิจารณาจากผลการด�าเนนิการตามขัน้ตอน BCM แต่ละด้านทีส่�าคญัในระดบั 5 ของหน่วยงาน 

พบว่า ภาพรวมในการด�าเนินการเรื่อง BCM ของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญในเร่ืองการฝึกซ้อม รักษา  

และทบทวนแผนบรหิารความต่อเนือ่ง เพือ่น�าไปสูก่ารปรบัปรงุให้สามารถน�าไปใช้ได้จรงิและมปีระสทิธภิาพเมือ่เกดิสภาวะวกิฤต 

(ภาพที่ 2-19) นอกจากน้ี สิ่งที่ต้องเร่งด�าเนินการ คือ การสื่อสารในเรื่องแผนบริหารความต่อเนื่องให้ท่ัวท้ังองค์การ และ 

น�าไปสู่การสร้างให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญและส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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ภาพที่ 2-19  ผลการดำาเนินการตามขั้นตอน BCM แต่ละด้านที่สำาคัญในระดับ 5 ของหน่วยงานที่ตอบแบบสำารวจ

    ส่วนที่ 3 การสำารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความสำาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจาก 

หน่วยงานภาครัฐ

     � ปัจจัยความส�าเร็จ

      ด้านผู้บริหารและบุคลากร

      - นโยบายทีช่ดัเจนของผูบ้ริหารในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานตามแผนการบรหิาร

ความต่อเนื่อง การจัดสรรทรัพยากร และการให้ความส�าคัญในการก�ากับ ติดตาม เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

      - ผู ้บริหารระดับสูง/ระดับกลาง และข้าราชการเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติมีความรู ้

ความเข้าใจ ตระหนัก และเหน็ความส�าคัญของการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤตขององค์กร และมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนฯ

      - สร้างวัฒนธรรมท่ีทุกคนใฝ่รู ้ ใฝ่รับผิดชอบ รู้รักสามัคคี ท�างานร่วมกัน มุ่งสู่

ประสิทธิภาพขององค์กร และการได้รับความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

      ด้านการด�าเนินการ

      - การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

      - การจัดท�าแผนการด�าเนนิการ BCM ควรสอดคล้องกบัมาตรฐานทีก่�าหนด สามารถ

น�าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

      - การก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการภาวะวิกฤต และบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

ด้านการวางแผนระบบ BCM
(ค่าเฉลี่ยในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 40.6)

ด้านความเข้าใจองค์กร
(ค่าเฉลี่ยในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 42.6)

ด้านการกำาหนดกลยุทธ์/แนวทางในการสร้าง
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน

(ค่าเฉลี่ยในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 46.3)

ด้านการพัฒนาแผน BCM และนำาไปสู่การปฏิบัติ
(ค่าเฉลี่ยในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 42.5)

ด้านการฝึกซ้อม การรักษา และการทบทวน
(ค่าเฉลี่ยในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 18)
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      - มีคู่มือในการจัดท�าแผนที่เข้าใจง่าย และมีตัวอย่างชัดเจน

      - การก�าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุน เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ 

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งภายในองค์กร และระหว่างหน่วยงาน

     � ปัญหาอุปสรรค

      - ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ BCM ของบคุลากรส่วนใหญ่ยงัมน้ีอย และขาดวทิยากร

จากหน่วยงานที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการให้ค�าแนะน�าการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง ประกอบกับโอกาส 

ในความเสี่ยงภัยต�่า บุคลากรจึงไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียมความพร้อมตามแผน และขาดการถ่ายทอดแผน 

ไปยังหน่วยงานปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

      - การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและบุคลากรท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินการ 

      - ความไม่ชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย จึงท�าให้การถ่ายทอด 

ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

      - ขาดการสนับสนุนเรื่องงบประมาณการด�าเนินการฝึกซ้อม รวมท้ังอุปกรณ์/ 

เครื่องมือในการซักซ้อมไม่เพียงพอ

      - การสื่อสารนโยบายไม่ชัดเจนอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร มีการจัดท�าแผนแต่ไม่ได ้

น�ามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และขาดการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้ง 

ไม่ได้รับความร่วมมือภายในองค์กร เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงาน

     � ข้อเสนอแนะ

      - รัฐบาลควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการตามแผนบริหาร 

ความต่อเนื่อง

      - ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส�าคัญและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจงานที่ต้อง 

ให้ความสนใจ และผู้บริหารควรประกาศเป็นนโยบายและถ่ายทอดไปยังบุคลากร เพื่อให้เกิดความตระหนักและถือปฏิบัติ 

อย่างจริงจังในทุกหน่วยงาน

      - ควรมีหลักสูตรท่ีจัดให้กับฝ่ายบริหารระดับสูง และคณะกรรมการท่ีก�ากับดูแล 

รวมทั้งจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ความรู้กับส่วนราชการในการด�าเนินการที่ชัดเจน

      - ควรมีการพัฒนาทีมงานด้าน BCM อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถก�าหนดกลยุทธ์ 

และปฏิบัติตามแผน รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      - ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 

และภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินการ BCM และจัดให้มีการจัดท�าและทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง

ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งควรสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

      - ในกรณีท่ีเกิดสภาวะวิกฤต ควรมีศูนย์กลางข้อมูลท่ีจัดต้ังข้ึนเพียงหน่วยงานเดียว 

ที่ส่ือสารสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน  เพื่อป้องกันความสับสนของประชาชน โดยมีการจัดท�าฐานข้อมูลเผยแพร่ความรู้  

เรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของประเทศไทย 

      - ควรมกีารแลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารด�าเนนิงานตามแผนบรหิารความต่อเนือ่งระหว่าง

หน่วยงาน โดยจัดท�าเป็น Best Practice
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      - ควรมีการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี และมีการติดตาม 

ทบทวน ปรับปรุงแผนฯ อยู่เสมอหลังจากการฝึกซ้อม และขยายผลไปสู่หน่วยงานในภูมิภาคของหน่วยงาน เพื่อให้แน่ใจได้ว่า 

การบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤตทีไ่ด้จัดท�าขึน้สามารถใช้ได้จรงิ ตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง และสามารถ

ด�าเนินงานจัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่อง และการซ้อมแผนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้ทั่วทั้งองค์กร

      นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ต้องการให้ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิง 
ปฏิบัติการให้กับผู้รับผิดชอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ตั้งแต่การจัดท�าและฝึกซ้อม
แผนบริหารความต่อเนือ่ง โดยอาจจดัประชุมเป็นกลุม่ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน เพ่ือหาแนวทางปฏิบัตทิีส่อดคล้องกบับทบาท
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น หน่วยงานนโยบาย หน่วยงานบริการประชาชน หน่วยงานด้านความมั่นคง เป็นต้น หรือ 
มีเจ้าหน้าที่ส�านกังาน ก.พ.ร. เปน็ที่ปรกึษาและแนะน�าแนวทางการปฏบิัติงานตามแผนฯ มีการติดตาม ประสานงาน เพื่อพัฒนา
แผนให้มีความสมบูรณ์และสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาดูงาน และการเผยแพร่ 
การด�าเนินการ BCM ที่ดีของส่วนราชการต่าง ๆ และมีข้อแนะน�าในจุดบกพร่องจากประสบการณ์ในการด�าเนินการ BCM 

พร้อมกับข้อเสนอแนะแผนของส่วนราชการเป็นรายหน่วยงาน

  6) การพัฒนาระบบการประเมินผลตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
   นับต้ังแต่ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการให้มีการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนา 
ปรับปรุงรูปแบบแนวทางการด�าเนินงานมาเป็นล�าดับ โดยมีประเด็นส�าคัญที่ได้รับการปรับปรุง ได้แก่
   6.1) การปรับปรุงรูปแบบตัวชี้วัดสำาหรับการประเมินผล 
    ในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการในระยะเริ่มต้น ส่วนใหญ่ได้ก�าหนดตัวชี้วัดส�าหรับ 
การประเมินผลเป็นลักษณะการประเมินผลส�าเร็จ/ไม่ส�าเร็จ ประเมินขั้นตอนการด�าเนินงาน (milestones) หรือเป็นตัวชี้วัดเชิง
ผลผลิต (output) เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตัวชี้วัดและเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการส�าหรับการวัดผลในปีต่อมา 
ระยะหลัง โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ได้มีการพัฒนาตัวช้ีวัดให้สะท้อนการวัดผลเรื่องประสิทธิภาพ 
ในการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยก�าหนดให้มีตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (outcome) รวมท้ังมีการก�าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ทีมี่ความเข้มข้นและท้าทายมากขึน้ ซึง่การก�าหนดค่าคะแนนในระดบั 3 ถอืว่าเป็นการก�าหนดให้ส่วนราชการมผีลการปฏบิตัริาชการ
อยู่ในระดับมาตรฐาน หรือระดับที่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนค่าคะแนนระดับ 4 และ 5 เป็นการท้าทายให้ส่วนราชการต้องใช้
ความพยายามให้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้คะแนนการประเมินผลตามค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการมีแนวโน้มลดลงจากปีแรก ๆ ท้ังนี ้ ผลการประเมนิของส่วนราชการ  ช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556 มแีนวโน้ม
ลดลง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3993  4.2476 และ 4.2207 ตามล�าดับ
   6.2) การนำาระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการมาใช้
    นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ จากเดมิซึง่มกีรอบการประเมนิผลประกอบด้วย 4 มติ ิได้แก่ มติด้ิานประสทิธผิล มติด้ิานคณุภาพการให้บรกิาร 
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ เปลี่ยนเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอก และมิติภายใน 
ทัง้นี ้เป็นไปตามกรอบการประเมนิผลภาคราชการแบบบรูณาการ (Government Evaluation System : GES) ตามมตคิณะรฐัมนตรี 
เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลหน่วยงานกลาง ได้แก่ 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส�านักงาน ก.พ.ร. 
ให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ�้าซ้อน ให้ความส�าคัญกับตัวชี้วัดหลักเท่าที่มีความจ�าเป็น และลดภาระงานเอกสาร โดยระยะเริ่มแรก 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) เริ่มต้นที่ส่วนราชการก่อนและขยายถึงระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป
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   6.3) การพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

    ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการพฒันา

ระบบการติดตามประเมินผลของส่วนราชการและจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะกับระบบการรายงานการประเมินผลตนเองทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR card) เดิม ให้สามารถสนับสนุนงานตรวจติดตามและประเมินผลได้เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น  โดยระบบที่

ออกแบบใหม่จะช่วยให้ส่วนราชการและจังหวัดสามารถน�าส่งเอกสารหลักฐานเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารอีกต่อไป 

นอกจากน้ี ระบบยังสามารถค�านวณคะแนนได้โดยอตัโนมตัติามการรายงานการประเมนิผลตนเองของหน่วยงาน อีกท้ังส�านกังาน 

ก.พ.ร. สามารถตรวจสอบหลักฐานและประเมินผลได้หลายส่วนจากข้อมูลในระบบ ท�าให้การตรวจติดตามประเมินผล  

ณ สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน (site visit) ใช้ระยะเวลาลดลง เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ความส�าคัญกับการให้ค�าปรึกษาแนะน�ากับ 

ส่วนราชการและจังหวัดได้มากขึ้น ซึ่งในการก�าหนดให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดเงื่อนไขการหักคะแนนส�าหรับหน่วยงานท่ีไม่มีการรายงานผลไว้ด้วย 

เพื่อเพิ่มความเข้มงวดกับมาตรการดังกล่าว

  7) การพัฒนาเสริมสร้างขีดสมรรถนะผู้นำาการบริหารการเปลี่ยนแปลง

   7.1) การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

    โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เป็นโครงการที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ริเร่ิมขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2548  โดยเป็นหน่ึงในนวัตกรรมของการพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อพัฒนาช่องทางใหม่ในการดึงดูดบุคคล 

ผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการ โดยพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการท่ีเก่งและดี เป็นนักบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนา

และวางแผน (Developer & Planner)  และนกัปฏบิตั ิ(Operator) อย่างสมดลุ  รวมทัง้มคีวามพร้อมในการรเิริม่และขบัเคลือ่น

การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้และ

ประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารภาครัฐ ระหว่างผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

เพื่อให้มีการบริหารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้ที่สั่งสมไว้ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู้ที่เปิดเผย 

(Explicit Knowledge) เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทย

    ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จะได้รบัการบรรจเุป็นข้าราชการทนัททีีผ่่านการคดัเลือก และได้รบัการพฒันา

ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เป็นระยะเวลา 22 เดือน ด้วยการเรียนรู้ด้านวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์  

ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติราชการภายใต้การก�ากับดูแลของครูผู้ฝึกสอนงานท่ีเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 

หน่วยงานภาครัฐในประเทศ (หวัหน้าส่วนราชการและผูว่้าราชการจงัหวัด) และต่างประเทศ (เอกอคัรราชทตู) รวมไปถึงผูบ้รหิาร

ของภาคเอกชน โครงการนี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติราชการมากกว่าการเรียนรู้ทางวิชาการ จึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ นปร.  

ได้รับประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับสากล ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning Program) 

และยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยกัน 

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง 

จนถึงปัจจุบัน มีจ�านวน 8 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 - รุ่นท่ี 5 ได้ส�าเร็จจากโครงการฯ และได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติราชการ 

ในส่วนราชการต่าง ๆ (ตารางที่ 2-27)  และรุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8 อยู่ระหว่างพัฒนาตามหลักสูตรในโครงการฯ
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ตารางท่ี 2-27 จำานวนนักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ท่ีได้รับการจดัสรรให้ไปปฏบัิตริาชการในส่วนราชการต่าง ๆ  สรุปเป็นรายกระทรวง

ส่วนราชการ
จำานวนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (คน)

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รวม

 1. ส�านักนายกรัฐมนตรี 8 10 13 8 6 45

 2. กระทรวงพาณิชย์ 10 9 9 8 7 43

 3. กระทรวงมหาดไทย 4 7 2 1 4 18

 4. กระทรวงการคลัง 4 1 3 4 3 15

 5. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - - - 1 1

 6. กระทรวงพลังงาน - 1 3 3 2 9

 7. กระทรวงอุตสาหกรรม 3 1 2 2 2 10

 8. กระทรวงยุติธรรม 2 1 3 - - 6

 9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 - 2 1 - 4

 10. กระทรวงวัฒนธรรม 2 1 2 - - 5

 11. กระทรวงศึกษาธิการ - 1 2 1 - 4

 12. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - 2 - 1 1 4

 13. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - 2 1 - 2 5

 14. กระทรวงคมนาคม - - 1 1 1 3

 15. กระทรวงแรงงาน - - 1 2 1 4

 16. กระทรวงกลาโหม - 1 - - - 1

 17. กระทรวงสาธารณสุข - - - 1 - 1

 18. กระทรวงการต่างประเทศ - - - - 2 2

 19. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน* - - 1 - 2 3

รวม 34 37 45 33 34 183

หมายเหตุ *ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

   7.2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ

    ผู้น�าการบริหารการเปล่ียนแปลง (Chief Change Officer : CCO) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ของส่วนราชการ เป็นเครือข่ายที่ส�าคัญของส�านักงาน ก.พ.ร. ในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบราชการ 

โดยเน้นการท�างานเชิงบูรณาการ และสร้างเครือข่ายให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งมีระบบ 

การก�ากับดูแลตนเองที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเตรียม 

ความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ดังนั้น เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเครือข่ายการพัฒนา 

ระบบราชการ ส�านกังาน ก.พ.ร. จงึได้จดัการประชุมสมัมนาตามโครงการเสรมิสร้างและพฒันาขดีสมรรถนะเครอืข่ายการพัฒนา

ระบบราชการ โดยเชิญผู้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลง และข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งในระดับกระทรวงและ 

กรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ได้จัดการจัดประชุมสัมมนา รวม 3 ครั้ง ดังนี้
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    ครั้งที่ 1 : การประชุมสัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการ 

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง 

อภิปราย เสนอกรณีตัวอย่าง และน�าเสนอการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล

    ครั้งที่ 2 : การประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต (ศปท.)” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจ 

และปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้นการทุจริต (ศปท.) ให้เข้มแข็ง และก�าหนดแนวทางการ 

ด�าเนินงาน นโยบาย มาตรการร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในเรื่องของการยกระดับ 

ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    คร้ังท่ี 3 : การประชุมสัมมนาเรื่อง “การเตรียมระบบราชการไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน รวมทั้งประสานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคเอกชนที่ประสบความส�าเร็จ รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานตัวอย่าง ได้แก ่

บรษิทั เอสซจีเีคมคิอลส์ จ�ากดั (ศกึษาดงูานการด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ (Operation Excellence) เพือ่มุ่งสูค่วามเป็นผูน้�าอาเซียน) 

และส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (ศึกษาดูงานระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการค้าอาเซียน)

   7.3) การพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ

    การพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ 

มวีตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาองค์ความรูใ้ห้แก่กลุม่พฒันาระบบบรหิารของส่วนราชการต่าง ๆ  และเครอืข่ายการพฒันาระบบราชการ 

ให้สามารถน�าองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไปประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับบริบท 

การท�างานและการบริหารราชการในแต่ละกระทรวงและกรมอย่างเหมาะสม และสามารถให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ส่วนราชการ

ของตนอย่างมอือาชพีและเป็นทีย่อมรับ เพือ่ประโยชน์ต่อการพฒันาระบบราชการให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คง เป็นการพฒันา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศท่ีพัฒนาแล้วกับประเทศไทย และระหว่าง

หน่วยงานตัวอย่างภายในประเทศ โดยจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

ที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ มีเนื้อหาวิชาประกอบด้วย 1) ความท้าทายต่อการพัฒนาส่วนราชการในยุคโลกาภิวัตน์

และประชาคมอาเซียน  2) การทบทวนปรับปรุงบทบาทภารกิจและยุทธศาสตร์  3) ทักษะการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร 

4) เคร่ืองมอืทางการบรหิารและการประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบราชการ  5) การก�าหนดยทุธศาสตร์ในการเปลีย่นแปลง และ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

    (1) พฒันาหลักสตูรการเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพทีป่รกึษาด้านการบรหิารส�าหรับหน่วยงาน

ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (Fundamental) ให้เหมาะสม ทนัสมยั สอดคล้องกบัสถานการณ์ และการเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน

    (2) พัฒนาข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการต่าง ๆ และเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน 

ก.พ.ร. จ�านวน 38 คน ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 1 กุมภาพันธ์ 2556

    (3) ประเมนิศกัยภาพผูเ้ข้ารบัการอบรม โดยประเมนิผลจากรายงานส่วนบคุคลและการสมัภาษณ์

จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาทางการบริหารที่ได้รับการรับรอง และได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่าน 

การอบรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
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 2.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  1) การบริหารสินทรัพย์ภาครัฐอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า

   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ

อย่างครบวงจรเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ คุม้ค่า และสะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิของภาครฐั  โดยมโีครงการส�าคญัทีจ่ะต้องด�าเนนิการ 

คือ โครงการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการจัดท�าแผนการใช้ท่ีดินราชพัสดุ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงสังคม (ซึ่งเป็นโครงการตามเงินงบประมาณแผ่นดิน)

   การบรหิารจดัการสนิทรพัย์ภาครฐัอย่างครบวงจร พร้อมกับค่าใช้จ่ายทีผ่กูมดั/ผกูพนัตามมา (Ownership Cost) 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส และสร้างความมั่นคงตามเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสีย 

สิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ ภาครัฐมีระบบและมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า 

สามารถลดต้นทนุค่าใช้จ่ายโดยรวม และลดความต้องการของสนิทรพัย์ใหม่ทีไ่ม่จ�าเป็น ซึง่ควรมกีารก�าหนดวธิกีารหรอืมาตรการ ดงันี้

   (1) วางระบบการบรหิารสนิทรพัย์อย่างครบวงจร เริม่ตัง้แต่การวางแผน โดยค�านงึถึงความเชือ่มโยงระหว่าง

ความต้องการสินทรัพย์และการให้บริการ และให้ครอบคลุมวงจรของสินทรัพย์ (Life - Cycle Management) พร้อมกับ 

ค่าใช้จ่ายที่ผูกพันตามมา (Ownership Cost) การจัดหา การใช้และซ่อมบ�ารุง การจ�าหน่าย และ/หรือการทดแทนสินทรัพย์  

เพ่ือให้การด�าเนินงานภาครฐัมปีระสทิธภิาพ ใช้ทรพัยากรได้อย่างคุม้ค่าลดความสญูเสียสิน้เปลอืงและเปล่าประโยชน์ และเพือ่ให้ 

การใช้สินทรัพย์มีผลิตภาพสูงสุด

   (2) มีการทบทวนกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารสินทรัพย์อย่างครบวงจรได้

อย่างมีประสิทธิผล

   (3) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์และบูรณาการเข้ากับระบบ  

Enterprise Resource Planning : ERP ขององค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการบริหารจัดการองค์การ

โดยรวม เช่น การบริหารผลการด�าเนินการ (Performance Management) การลดต้นทุน จัดให้มีระบบและข้อมูลเพื่อให ้

ส่วนราชการใช้ประกอบการวัดและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน โดยเฉพาะการวัดและวิเคราะห์การใชสิ้นทรัพย์เพื่อให้เกิด 

ผลิตภาพ (Asset Productivity) และเกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Utilization) เป็นต้น

   แนวทางการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐในส่วนของส�านักงาน ก.พ.ร. มีขอบเขตการด�าเนินงาน ดังนี้

   (1) แนวทางการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่เป็นของรัฐบาล

   (2) วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ และให้ข้อเสนอแนะว่า

ยังขาดภารกิจอะไรบ้าง รวมทั้งเสนอแนวทางการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล

   (3) พิจารณากรอบแนวทางการบริหารทรัพย์สมบัติของชาติโดยรวม (เช่น ต้องให้รวมที่ดินที่กระทรวง

การคลัง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และกระทรวงกลาโหม ดแูล ตลอดจนทีด่นิทีเ่อกชนถอืครองด้วย เป็นต้น) 

โดยให้วิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของประเทศว่าจะมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวหลายแห่ง จึงควรจัดให้มี

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลภาพรวมและประสานงาน ซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. มีความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าว

   การประชมุ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการปรบัปรงุระบบการเงินและงบประมาณ ครัง้ที ่2/2556 วันท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556 

ได้พิจารณาเรื่องการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ โดยผู้แทนกระทรวงการคลัง และส�านักงบประมาณได้ให้ข้อมูลว่า คณะรัฐมนตร ี
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ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะท�างานบูรณาการ 8 คณะ ท�าหน้าที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ประเทศ 

30 นโยบาย (นโยบายของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ซ่ึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบประเด็น

ยทุธศาสตร์การบริหารสนิทรพัย์ภาครัฐ หรอืแนวนโยบายเกีย่วกบัการพฒันาสนิทรพัย์ราชการท่ีไม่ได้ใช้งานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

และเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งหากส�านักงาน ก.พ.ร. จะด�าเนินการในเรื่องนี้ก็ควรได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 

อย่างเป็นทางการ ทีป่ระชมุ อ.ก.พ.ร.ฯ จึงมมีติให้ฝ่ายเลขานกุารฯรบัข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการฯ เสนอต่อเลขาธกิาร 

ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณา และเพือ่ป้องกันการซ�า้ซ้อน รวมทัง้เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ขอให้ส�านกังาน ก.พ.ร. 

น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หากคณะรัฐมนตรีมีนโยบายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินการในเรื่องการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐต่อไป 

จึงน�าเรื่องดังกล่าวกลับมาพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้ง

   ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. จะน�าแนวทางการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ ในส่วนการพิจารณากรอบแนวทาง 

การบริหารทรัพย์สมบัติของชาติโดยรวม เสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณาต่อไป

 2.3.4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ

  1) การปรับปรุงระบบการประเมินผลตามคำารับรองการปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการการทำางาน 

ระหว่างกระทรวง 

   ในการจัดท�าตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นั้น 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้มีมติรับทราบแนวทางในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ 

และการก�าหนดตัวชี้วัดร่วมของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตามที่ส�านักงาน 

ก.พ.ร. เสนอ โดยเห็นชอบตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่

    1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   2. การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 

   3. ข้าวไทย 

   4. ความมั่นคงชายแดนภาคใต้ 

   5. ครัวไทยสู่ครัวโลก

   นอกจากนี้ ได้ก�าหนดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันเพิ่มเติม จ�านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 

   6. การลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล (Cost per Head)

   7. การพัฒนาแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

   8. การยกระดับภาพลักษณ์ตราสินค้าไทย (Branding)

   9. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (Agro Industry)

   10. อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Industry)

   11. ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต หรือศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center : OSCC)

   โดยให้กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพหลักของตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกันเพิ่มเติมของแต่ละเรื่อง

น�าเสนอแนวทางการบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวง และจัดท�าตัวชี้วัด รวมทั้งก�าหนดรายละเอียดของตัวชี้วัด  

ค่าเป้าหมายที่เหมาะสม
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   ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนดเจ้าภาพหลักท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
ในแต่ละเรื่องไว้ชัดเจน โดยเจ้าภาพหลักมีหน้าที่ในการบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวงในการก�าหนดวัตถุประสงค์  
จัดท�าห่วงโช่คุณค่า (Value Chain) รวมทั้งก�าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่เหมาะสม เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด 

ของตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 2-28)

ตารางที่ 2-28  รายละเอียดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

ลำาดับที่
ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมาย

ร่วมกัน (Joint KPIs)
ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก

1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้
(หน่วยวัด : กิโลกรัม)

ส�านักงาน  ป.ป.ส. 
กระทรวงยุติธรรม 

จ�านวนผู้เสพ/ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติด
(หน่วยวัด : จ�านวนคน)

2 การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการประกอบธุรกิจ
(Doing Business)

อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย 
เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก
(หน่วยวัด : อันดับ)

ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

3 ข้าวไทย มูลค่าการส่งออกข้าว
(หน่วยวัด : ล้านบาท)

กรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์

มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าว
(หน่วยวัด : ล้านบาท)

4 ความมั่นคงชายแดนภาคใต้ จ�านวนเหตุการณ์การก่อความไม่สงบที่มีผลกระทบ
ต่อชวีติและทรพัย์สนิในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(หน่วยวัด : เหตุการณ์)

กองอ�านวยการรักษา 
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบ
ทีม่ผีลกระทบต่อชวีติและทรพัย์สินในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 
(หน่วยวัด : คน)

จ�านวนผูไ้ด้รบับาดเจบ็จากเหตกุารณ์การก่อความ
ไม่สงบทีม่ผีลกระทบต่อชวีติและทรัพย์สนิในพืน้ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(หน่วยวัด : คน)

จ�านวนสมาชกิกลุม่ผูก่้อเหตรุนุแรง (ผกร.) ทีแ่สดง
ตนยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธหรือเข้าสู่กระบวนการ
ต่อสู้ด้วยแนวทางสันติ 
(หน่วยวัด : คน)

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(หน่วยวัด : ร้อยละ)
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ลำาดับที่
ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมาย

ร่วมกัน (Joint KPIs)
ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก

5 ครัวไทยสู่ครัวโลก มลูค่าการส่งออกสนิค้าเกษตรและอาหารของไทย 
(หน่วยวัด : ล้านบาท)

กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยมีส�านักงานปลัดกระทรวงฯ 
เป็นผู้ประสานงาน

6 การลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล 
(Cost per head)

ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าตัวชี้วัดของกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกันเรื่องการลดต้นทุนในการรักษา
พยาบาล (Cost per head)
(หน่วยวัด : ระดับ)

ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงสาธารณสุข 

7 การพัฒนาแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด

ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าตัวชี้วัดของกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกันเรื่องการพัฒนาแรงงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(หน่วยวัด : ระดับ)

ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงแรงงาน

8 การยกระดับภาพลักษณ์ตราสินค้าไทย 
(Branding)

ระดบัความส�าเรจ็ในการจดัท�าตวัชีว้ดัขอกระทรวง
ทีม่เีป้าหมายร่วมกนัเรือ่งการยกระดบัภาพลกัษณ์
ตราสินค้าไทย (Branding)
(หน่วยวัด : ระดับ)

ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงพาณิชย์

9 การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร (Agro Industry)

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
(หน่วยวัด : ล้านบาท)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

10 อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(Green Industry)

ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าตัวชี้วัดของกระทรวง
ท่ีมีเป้าหมายร่วมกันเรื่องอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Industry)
(หน่วยวัด : ระดับ)

ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ
กระทรวงอุตสาหกรรม

11 ศนูย์ช่วยเหลือเดก็และสตรใีนภาวะวิกฤต 
หรือศูนย์พ่ึงได้ (One Stop Crisis 
Center : OSCC)

ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าตัวชี้วัดของกระทรวง
ทีมี่เป้าหมายร่วมกนัเรือ่ง OSCC ศนูย์ช่วยเหลอืสงัคม
(หน่วยวัด : ระดับ)

ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

   หลักการส�าคัญในการก�าหนดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ได้แก่

   1. ตามนิยาม ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีการบูรณาการ

การท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวง โดยจะก�าหนดเป็นตัวชี้วัดเฉพาะส่วนราชการหรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ได้แก ่

ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ ส่วนราชการในส�านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการ 

ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

   2. ในการจัดท�าตัวชีว้ดัร่วมของกระทรวงทีม่เีป้าหมายร่วมกนั (Joint KPIs) มวีตัถปุระสงค์ 2 ประการ คอื

    2.1 เพ่ือให้มีการก�าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการร่วมกันในภาพรวมระดับประเทศและ 

ระดับกระทรวง รวมท้ังเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ ทั้งใน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

    2.2 เพื่อให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติและเกิดการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่าง

กระทรวง และระหว่างกระทรวงกับส่วนราชการในสังกัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ร่วมกันดังกล่าว
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   3. การประเมนิผลการด�าเนนิงานตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั (Joint KPIs) ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 จะพิจารณาจากระดับความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ก�าหนดไว ้

ร่วมกนัระหว่างกระทรวง และการบรูณาการผลคะแนนการด�าเนนิงานดงักล่าวร่วมกนั  โดยส่วนราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่า

ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการตัวชี้วัดนี้ในแต่ละเรื่องจะได้รับผลคะแนนเดียวกัน

  2) ระบบบรหิารยทุธศาสตร์องค์การภาครฐั (Government Strategic Management System : GSMS)
   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Terminal) ให้กับ 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด 
เสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท�าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถบันทึกและ 
จัดส่งข้อมูลความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ 
ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องในการติดตามการปฏิบัติงาน และเป็น 
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหารือพูดคุยกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกี่ยวกับข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
อันส่งผลให้การบริหารยุทธศาสตร์และการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   นอกจากนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการบ�ารุงรักษาระบบฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาหรือ 
ความผิดพลาดทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นในระบบที่ส่งผลต่อความครบถ้วนของข้อมูล รวมท้ังให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เจ้าหน้าที ่
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานที่ถูกต้อง

  3) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเชิงพื้นที่

   คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้กลั่นกรอง 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) โดยมียุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญของแต่ละกลุ่มจังหวัด รวมท้ังกลั่นกรอง 

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 

รวม 2,592 โครงการ  งบประมาณรวม 31,034,738,829 บาท  โดยจ�าแนกเป็นงบประมาณจงัหวดั 2,292 โครงการ งบประมาณ 

22,240,271,972 บาท  และงบประมาณกลุ่มจังหวัด 300 โครงการ งบประมาณ 8,794,466,857 บาท

   ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ด�าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพ่ือให้

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับโครงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล เกษตรโซนนิ่ง และแผนการบริหารจัดการน�้าตามมติ ก.น.จ. โดยส�านักงาน ก.พ.ร. 

ได้ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

   3.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการขึ้น

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 

เข้าร่วมประชมุจดัท�าตัวชีวั้ดการพฒันาระดับจังหวดั เพือ่เป็นเครือ่งมือในการวเิคราะห์หาศกัยภาพและปัญหาท่ีแท้จรงิของจงัหวดั

   3.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การบรรลุผลอย่างยั่งยืน” 

ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะให้

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรูปแบบใหม่ และการจัดท�าโครงการที่ 

ตอบสนองยทุธศาสตร์จังหวัดและกลุม่จังหวดัได้อย่างแท้จรงิ โดยน�ายทุธศาสตร์เรือ่ง Food Valley และยทุธศาสตร์การท่องเทีย่ว

มาใช้เป็นกรณีศกึษา ผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย ผูว่้าราชการจงัหวัดหรอืรองผู้ว่าราชการจงัหวดั ส่วนราชการ และภาคเอกชน

ท่ีเกีย่วข้อง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นทมีบรูณาการกลาง (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ ส�านักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และส�านักงาน ก.พ.ร.)
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   3.3) ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ส�านักงบประมาณ  กระทรวงมหาดไทย  

และส�านกังาน ก.พ.ร.  ร่วมกันลงพืน้ที ่4 ภาค  เพือ่จัดประชมุทบทวนแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุม่จงัหวดั โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อรับฟังผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดรับไป 

ด�าเนินการปรับปรุงแผนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเสนอ ก.น.จ. ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดท�าแผนพัฒนาจงัหวัดและกลุม่จงัหวดั และผูแ้ทนกระทรวงท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม 

 2.3.5 การส่งเสรมิระบบการบรหิารกจิการบ้านเมอืงแบบร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน  
  และภาคประชาชน

  1) การทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และการถ่ายโอนภารกิจงาน

   การให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอืน่รบังานด้านการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพมาตรฐานของส่วนราชการ

ไปด�าเนินการ เพ่ืออนุวัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2553 ท่ีมีมติให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการระบบการมาตรฐานของไทยให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไป 

ในทศิทางทีส่อดคล้องกนั และพจิารณาการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคณุภาพมาตรฐานของส่วนราชการต่าง ๆ  

ให้ภาคเอกชนหรอืภาคส่วนอืน่รบัไปด�าเนนิการแทน ส�าหรบัการถ่ายโอนงานทีน่อกเหนอืจากงานด้านการตรวจสอบและรบัรอง

คุณภาพมาตรฐานให้ด�าเนินการในล�าดับถัดไป

   ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิการวิเคราะห์ ก�ากบั ตดิตาม การปฏิบตัติามแผนการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบ

และรับรองคุณภาพมาตรฐาน โดยมีการแต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ 

ของส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ และอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ 

ของส่วนราชการด้านสังคม รวม 2 คณะ เพื่อรับผิดชอบเรื่องการถ่ายโอนภารกิจและท�าหน้าที่เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและ 

ช่วยแก้ปัญหาให้กับส่วนราชการ  สรุปผลการด�าเนินงานได้ ดังนี้ 

   1.1) เสนอแนวทางดำาเนินการถ่ายโอนภารกิจ โดยการหารือร่วมกันกับส่วนราชการ สภาหอการค้า 

แห่งประเทศไทย และหน่วยงานเอกชน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) เรื่องที่ต ้องแก้ไขกฎหมาย (2) เรื่องผู ้รับ 

การถ่ายโอนงาน  (3) เรือ่งไม่ประสงค์จะโอนงาน รวมท้ังวิธีการถ่ายโอนและรปูแบบการถ่ายโอนท่ีเหมาะสม เพือ่เตรยีมการถ่ายโอน

โดยให้ส่วนราชการจดัท�าแผนการด�าเนนิการ/แผนการปรบัเปลีย่นเพือ่รองรบัการถ่ายโอน (Transition Plan) และมกีารตดิตาม

ประเมินผลการด�าเนินงานดังกล่าว

   1.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา มีดังนี้

    (1) ให้ส่วนราชการจัดท�าแผนระยะเวลาและข้ันตอนในการถ่ายโอนงานให้ชัดเจน พร้อมท้ังรายงาน

ปัญหา อุปสรรค  และการแก้ไขปัญหากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจฯ ทั้ง 2 คณะพิจารณาต่อไป

    (2) เร่งด�าเนินการในกรณีต้องแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง หรือกฎหมายรองที่เกี่ยวข้อง ในกรณี

ที่ด�าเนินการได้ไม่ยาก และให้มีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

    (3) มอบอ�านาจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด�าเนินการแทนเฉพาะในขั้นตอนของกิจกรรมการตรวจสอบ

คุณภาพ (Inspection)  ส่วนจ�านวนในการรับรอง (Certification) ยังคงเป็นของส่วนราชการ
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    (4) ในกรณีไม่มีผู้มารับถ่ายโอนงาน เห็นควรให้ส่วนราชการหรือส�านักงาน ก.พ.ร. ไปหาข้อมูล 

รายชื่อบริษัทที่มีความสามารถ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน มารับถ่ายโอนงาน 

จากส่วนราชการที่ต้องถ่ายโอนภารกิจนั้น ๆ โดยให้มีการประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคและแนวทางด�าเนินการร่วมกัน 

อาจจัดตั้งคณะท�างานศึกษา และจัดท�าแผนขั้นตอนและระยะเวลาการด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจ หรือมีการจัดจ้างท่ีปรึกษา 

หรือสถาบันที่ปรึกษามืออาชีพมาช่วยด�าเนินการ และด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนด 

  2) การส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย

   การปฏริปูระบบราชการ และกระแสความต้องการของประชาชนทีต้่องการเข้ามามส่ีวนร่วมในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ส่งผลให้ภาครัฐต้องปรับตัวและหันมาให้ความส�าคัญกับการเปิดระบบราชการและท�างานกับภาคส่วนอ่ืนแบบ

หุ้นส่วนความร่วมมือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการ ดังนี้

   2.1) การเปิดให้องค์กรภาคประชาสงัคมและชมุชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จดับรกิารสาธารณะแทนภาครฐั

    ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมในการจัดบริการสาธารณะ 

บนฐานกรอบแนวคิดการเปิดให้มีการแข่งขันและการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินงานแทนรัฐ (Competition and 

Contestability) และแนวคดิการบรหิารจดัการแบบประสานความร่วมมือหรอืแบบร่วมมอืกนั (Collaborative Governance) 

ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทร่วมด�าเนินการ หรือ

ด�าเนินการแทนหน่วยงานภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะ โดยวิเคราะห์สภาพความจ�าเป็นและความเป็นไปได้ในการมอบให้

ภาคประชาสังคม/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ  ซึ่งมีปัจจัยที่ชี้วัดความจ�าเป็นที่ส่งผลให้ภาครัฐต้องเปิดให้

ภาคประชาสงัคม/ชมุชนเข้ามามบีทบาทจัดบริการสาธารณะ สรปุได้ 3 ประการ คอื 1) สภาพปัญหาและข้อจ�ากดัของการจัดบริการ

สาธารณะที่ปรากฏในระบบการบริหารราชการในอดีตท่ีผ่านมา ส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการสาธารณะที่

ประชาชนได้รับจากรฐั  2) แรงผลกัดันในการปฏิรปูระบบราชการเพือ่เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม  เป็นผลทีต่ามมา

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ดังปรากฏเป็นกระแสการปฏิรูปการเมือง  

ซ่ึงมเีป้าหมายเพือ่ส่งเสริมสทิธเิสรภีาพ และการมส่ีวนร่วมของพลเมอืง  และ  3) แรงกดดนัและความท้าทายจากการเตบิโตและ

ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม/ชุมชน เป็นผลที่ตามมาจากกระแสการตื่นตัวทางการเมืองของภาคประชาชนและชุมชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสความตื่นตัวและส�านึกในสิทธิของพลเมืองและสิทธิชุมชน ในบริบททางการเมืองนับแต่มีการประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ประกอบกับมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อต่อความเป็นไปได้ในการน�ากลไก

ดังกล่าวมาปฏิบัติ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านกฎหมาย 2) ปัจจัยด้านนโยบาย 3) ปัจจัยด้านการปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐ  

และ 4) ปัจจัยด้านการเติบโตและขยายตัวขององค์กรภาคประชาสังคม/ชุมชน

    นอกจากนี้ การศึกษาและวิเคราะห์ขอบเขตภารกิจของภาครัฐ ลักษณะภารกิจขององค์กร 

ภาคประชาสังคม และข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ังจากผู้แทนส่วนราชการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง พบว่า ภารกิจที่เหมาะสมและสามารถถ่ายโอนให้ภาคประชาสังคมหรือชุมชนเข้ามา 

มีส่วนร่วม ได้แก่ 1) ภารกิจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม และ ภารกิจเกี่ยวกับแรงงาน

และผู้ใช้แรงงาน 2) ภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3) ภารกิจเก่ียวกับการเกษตรกรรมและเกษตรกร 4) ภารกิจ 

เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) ภารกิจเก่ียวกับระบบสาธารณสุข 6) ภารกิจเกี่ยวกับ 

การด�าเนินกจิกรรมเพือ่สบืสานวฒันธรรม 7) ภารกิจเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว กฬีา และนนัทนาการ 8) ภารกจิเก่ียวกบัการจดัท�า
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สถิติข้อมูล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการจัดท�าแผนพัฒนาประเทศ 9) ภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

10) ภารกิจเกี่ยวกับการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  11) ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคมนาคมและการจัดการพลังงาน  

12) ภารกิจเก่ียวกับการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย และการอ�านวยความเป็นธรรมในสังคม และ 

13) ภารกิจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยการเปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

สามารถด�าเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คือ  1) การด�าเนินงานร่วมได้บางส่วน หมายถึง การเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคม/ชุมชน

เข้ามาร่วมในบางขั้นตอนหรือบางกิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และ 

2) การด�าเนินงานร่วมได้ทั้งกระบวนการ หมายถึง การท�างานในรูปภาคีหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม/

ชุมชนในการจัดบริการสาธารณะ โดยมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกัน มีบทบาทร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจ ก�าหนด

ทศิทางนโยบายสาธารณะ การจัดการประเด็นปัญหาสาธารณะ  และร่วมในการวางแผน และออกแบบการจดัท�าบรกิารสาธารณะ

ด้านต่าง ๆ

   2.2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ

    การส่งเสริมเพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในลักษณะหุ้นส่วน 

ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง อันจะ 

น�าไปสู่การยอมรับและเกิดเป็นพลังความร่วมมือที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถตอบสนองต่อ 

ความต้องการ/แก้ปัญหาในพืน้ทีไ่ด้อย่างเป็นรปูธรรม  โดยส�านกังาน ก.พ.ร. กระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการระดบักรม/

เทียบเท่า และจังหวัด มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับ

ภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ให้กับส่วนราชการระดับกรม/ 

เทียบเท่า และจังหวัด ที่มีผลการด�าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซ่ึงปี พ.ศ. 2556 

เป็นปีแรกท่ีมีการขยายการมอบรางวัลให้กับส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักเกณฑ์ 

การประเมินการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ คุณภาพการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย 

แห่งความส�าเร็จ 3 ประการ  ได้แก่  ความสามารถขององค์กรภาครัฐ  ความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

และกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เอื้ออ�านวย  ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินและได้รับรางวัล  จ�านวน 17 หน่วยงาน  ดังนี้

    l ระดับดีเยี่ยม (6 หน่วยงาน) ได้แก่ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมทางหลวงชนบท กรมราชทัณฑ์  

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมปศุสัตว์  และ ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    l ระดับดี (7 หน่วยงาน) ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรมการพัฒนาชมุชน กรมประมง กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กรมโรงงานอตุสาหกรรม และส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    l ชมเชย (4 หน่วยงาน)  ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด กรมบังคับคดี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก  และส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    หน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมท้ัง 6 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานท่ีมีผลการด�าเนินงาน 

เป็นที่ประจักษ์ มีความโดดเด่นและน่าสนใจในทุกมิติ รวมท้ังสามารถเป็นกรณีศึกษาท่ีดี (Best Practices) และเป็น 

ตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นน�าไปประยุกต์ใช้ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ดังนี้

    ความสามารถขององค์การ

    ผู้บริหารของส่วนราชการของทุกหน่วยงานให้ความส�าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ก�าหนดนโยบาย/ทิศทางการบริหารราชการ หรือยุทธศาสตร์ขององค์กร ที่ให้ความส�าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

โดยก�าหนดเป็นแนวทางในการท�างาน หรือแผนการด�าเนนิงานท่ีเป็น Road Map ท่ีชัดเจน และผูบ้รหิารขององค์กรให้ความส�าคญั
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และเข้าร่วมตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอ  ส�าหรบัการบรหิารจดัการภายในองค์กร หน่วยงานได้มกีระบวนการสือ่สาร

ท�าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ให้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือก�าหนดเป็น 

ค่านิยม  มีการมอบหมายหน่วยงาน หรือบุคคลผู้ท่ีรับผิดชอบในการขับเคล่ือนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน   

มกีารสนับสนุนงบประมาณส�าหรบัการด�าเนนิงานอย่างเพยีงพอ  มกีระบวนการสร้างความรู ้ความเข้าใจ ทกัษะและประสบการณ์

ของบุคลากรภายในองค์กร ทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยทั่วไป และองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

กระบวนงาน/โครงการ ที่ได้น�าหลักการมีส่วนร่วมไปใช้ในการบริหารโครงการ และได้มีการจัดท�าและใช้ฐานข้อมูลเครือข่าย 

ภาคประชาชน/เครือข่ายประชาสังคม หรือเครือข่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามภารกิจหรือประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

เพือ่ใช้ประกอบการด�าเนนิงานและสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารราชการ รวมทัง้มกีารปรบัปรงุระบบ

ฐานข้อมูลดังกล่าวให้ทันสมัยและถูกต้องอย่างสม�่าเสมอ โดยมีตัวอย่างกิจกรรม/การด�าเนินงานท่ีน�าข้อมูลเครือข่าย 

ไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

    กระบวนการมีส่วนร่วมที่เอื้ออ�านวย

    ส่วนราชการมีการวเิคราะห์ และก�าหนดขอบเขต/แนวทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการก�าหนดนโยบาย หรือการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี หรือในประเด็นที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ 

ในวงกว้างที่หลากหลาย สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และได้ออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพื่อด�าเนินงานตามภารกิจ หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบูรณาการ

การท�างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ได้มีการพิจารณายุทธศาสตร์ พันธกิจ และกระบวนงาน 

ว่าส่วนใดที่สามารถเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการได้ ในระดับใดตามความเหมาะสม

    ส่วนราชการได้น�าเสนอแผนงาน/โครงการต้นแบบ ที่แสดงให้เห็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaboration) อย่างเป็นรูปธรรม และ

ได้มีการถอดบทเรียนและสรุปผลการด�าเนินแผนงาน/โครงการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ 

(Collaboration) เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการ

    การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน

    หน่วยงานได้มกีารศกึษาวเิคราะห์ศกัยภาพของภาคเีครอืข่าย/ภาคประชาสงัคม และภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

กับการบริหารราชการของส่วนราชการ ตลอดจนส�ารวจความต้องการของภาคส่วนเหล่านั้นถึงประเด็นที่ต้องการให้ส่วนราชการ 

เข้ามาสนับสนุน ซ่ึงหลายส่วนราชการได้เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ตามหลักแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) หมวด 3 ด้านการให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้มีการจัดท�าแผนงาน/โครงการ/หลักสูตร 

การอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม 

และภาคส่วนที่เก่ียวข้อง มีการสร้างค่านิยมและแรงจูงใจในการส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งภาคประชาชน หรือภาคส่วน 

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องที่เป็นรูปธรรม  และมีการด�าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับภาคประชาชน 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเครือข่าย/พหุภาคี โดยให้การสนับสนุนการท�างานของภาคประชาชน/ภาคสังคม 

และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นท่ีมีความส�าคัญต่อสาธารณะ หรือมีผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้าง 

เพือ่ให้สามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการได้อย่างมคีณุภาพ โดยในภาพรวมผลการส�ารวจความพงึพอใจของภาคประชาชน

และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในผลการด�าเนินงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการอยู่ในระดับดีมาก
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    โดยค้นพบปัจจัยความส�าเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้

    (1) ผูบ้ริหารของส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องให้ความส�าคญักบัการกระจายอ�านาจในการบรหิารราชการ

ให้กับเครือข่ายของส่วนราชการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิด 

ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

    (2) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของส่วนราชการที่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน

เข้ามาร่วมบริหารราชการ

    (3) บคุลากรและกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสียทกุภาคส่วน ทัง้เจ้าหน้าทีภ่าครฐั และเครอืข่ายภาคประชาชน

และภาคประชาสังคม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารราชการมีส่วนร่วม

     l เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเก่ียวข้องในการด�าเนินงาน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในท�างานร่วมกับ

ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

     l ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม มีความเป็นพลเมืองและมีจิตส�านึกสาธารณะ 

มีความกระตือรือร้น และต้ังใจในการท�างานร่วมกันกับภาครัฐ รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถร่วมพัฒนา และ 

แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตรงประเด็น ก่อให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการในภาพรวม

    (4) กระบวนการ และรปูแบบการท�างานท่ีก่อให้เกดิผลส�าเรจ็ในการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม

     l การมีกระบวนการท�างานแบบบูรณาการของหลายภาคส่วนและการท�างานแบบพหุภาคี 

อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนท่ีต่างก็ท�าหน้าที่ในบทบาทหน้าท่ีได้รับ 

มอบหมายให้รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี  มีการประสานความร่วมมือในการท�างานร่วมกัน  จึงท�าให้ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้น

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ 

     l การท�างานที่เป็นเครือข่าย เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการท�างาน

ร่วมกันและขยายผลการท�างานในแนวราบ ท�าให้เกิดการเชื่อมประสานการท�างานในลักษณะที่เป็นเครือข่าย จึงท�าให้มี 

การขยายผลการท�างานออกไปในหลายพื้นที่ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วมกันอย่างต่อเนื่องท่ีน�ามาสู ่ความส�าเร็จ 

ในการท�างาน

     l การต้ังคณะกรรมการร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได ้

เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นหุ้นส่วนการด�าเนินงานร่วมกัน ท�าให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหน มีความรู้สึก 

เป็นเจ้าของผลการด�าเนินงานนั้นร่วมกัน ก่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะท�างานนั้นให้บรรลุผล 

     l การท�าข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เช่น มีการตั้งกติการ่วมกันเพื่อเป็น 

แนวปฏบิตั ิเพือ่เป็นหลกัในการยดึถอืของทกุคน เป็นสิง่ทีเ่ข้าใจร่วมกนัในเบือ้งต้น ท�าให้การท�างานร่วมกันบงัเกดิผลส�าเรจ็ขึน้ได้ 

     l การสือ่สารและการประชาสมัพนัธ์ เป็นการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่

เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ครบถ้วน มีการท�าความเข้าใจในการท�างานร่วมกัน สามารถที่จะเตรียมการเพื่อรองรับการด�าเนินการ 

ในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ 

     l การจัดการความรู้ การถอดบทเรียนจากโครงการท่ีด�าเนินงานเป็นพื้นท่ีต้นแบบ สามารถ

น�าไปขยายผลในพื้นที่ด�าเนินการอื่นได้ ซึ่งเป็นวิธีการท�างานท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ในการด�าเนินงาน 

โดยน�าข้อมลูมาวเิคราะห์เพือ่หาปัญหาและอปุสรรค และแนวทางแก้ไข/พัฒนาแนวทาง/วธิกีารท�างานให้ดยีิง่ขึน้ต่อไป ซึง่อาจมี

การจัดเวทีเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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     l การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลการท�างานในพื้นที่ ให้บรรลุตาม 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีการสรุปปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความส�าเร็จ และบทเรียนท่ีได้รับจากการด�าเนินงาน เพื่อมาปรับ/

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานครั้งต่อไป

    (5) การใช้ทนุทางสงัคมในการท�างาน  ทุนทางสงัคมเป็นทรพัยากรทีม่ใีนท้องถ่ิน ซึง่เป็นทรพัยากร

ที่มีคุณค่าต่อประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้น�าชุมชนโดยธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชุมชน องค์ความรู้ 

วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ประชาชนในพื้นท่ีและข้าราชการท้ังจากส่วนกลางและภูมิภาคสามารถร่วมกันค้นหา

และน�ามาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นได้

    ทัง้นี ้ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้จดัพธิมีอบรางวลั “ความเป็นเลศิด้านการบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วม” 

ประจ�าปี พ.ศ. 2556 เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจและเชดิชเูกียรตใิห้แก่ส่วนราชการและจงัหวดั เม่ือวนัที ่13 ธนัวาคม 2556 ณ ห้องเจ้าพระยา 

หอประชุมกองทัพเรือ  โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

 2.3.6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน

  1) การส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

   การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเป็นการเสรมิสร้างความเข้มแข็งของการก�ากบัดูแลและควบคมุ

ตนเองที่ดีของส่วนราชการ รวมทั้งเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและความมั่นใจแก่สาธารณชน ต่อการด�าเนินการตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ และผลงานของส่วนราชการ ว่าได้มีการตรวจสอบและก�ากับดูแลอย่างรอบคอบถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า 

ประสิทธิภาพ คุณภาพของการบริหารงาน รวมถึงมีความยุติธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน

   1.1) ระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

    เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่สาธารณชน 

ต่อการด�าเนนิงานของส่วนราชการ ว่าได้มกีารตรวจสอบและก�ากบัดแูลอย่างรอบคอบถงึประสทิธผิล ความคุม้ค่า ประสทิธภิาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) จึงได้มีการสอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ 

รวมทั้งการสอบทานกรณีพิเศษ ของส่วนราชการและจังหวัด เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

พร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

    โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้มีการก�าหนดกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การสอบทานกรณีปกติ ซึ่งครอบคลุมด้านการตรวจราชการ  การตรวจสอบภายใน 

(รวมถึงการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการติดตามและตรวจสอบการประเมินมาตรฐาน 

การจดัซ้ือโดยรัฐ) การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง  การปฏบัิตริาชการตามค�ารบัรองการปฏบัิติราชการ และรายงาน

การเงิน  2) การสอบทานกรณพีเิศษ เป็นการสอบทานโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ส�าคญัของนโยบายรฐับาลทีม่คีวามสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ส�าคัญของกระทรวง รวมทั้งการสอบทานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่มีความส�าคัญในล�าดับต้นภายใต้แผน 

ปฏิบัติราชการประจ�าปีกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีจังหวัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ให้ความส�าคัญ 

ในการสอบทานกรณีพิเศษตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล ได้แก่ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว โครงการหนึ่งต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการพัฒนาเตรียมการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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   1.2) การบูรณาการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ : การสอบทานกรณีพิเศษแบบ

บูรณาการ

    เพ่ือให้การจัดท�ารายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และ

เป็นการสร้างเอกภาพในการสอบทานและการประสานความร่วมมือระหว่างกัน การสอบทานกรณีพิเศษแบบบูรณาการจึงได้ 

เร่ิมด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้แนวคิดของการด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ส�าคัญ (Agenda Based) และการบูรณาการการสอบทานกรณีพิเศษให้เป็นภาพรวมร่วมกัน 

ของกระทรวงและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีพลังในการผลักดันและพัฒนาการด�าเนินงาน 

ของกระทรวงและจังหวัดในเชิงนโยบาย ท�าให้ทราบประเด็นท่ีควรปิดช่องโหว่ในการด�าเนินงาน (Missing Link) รวมทั้ง 

รายงานการบรูณาการการสอบทานกรณพีเิศษสามารถสะท้อนความส�าเรจ็ร่วมกนัตามนโยบายส�าคญัของรฐับาล มข้ีอเสนอแนะ

เชิงนโยบายยุทธศาสตร์ส�าคัญของรัฐบาลได้ 

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) 

เก่ียวกับการก�าหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมนิผลภาคราชการคณะตา่ง ๆ   ร่วมกันพิจารณาแนวทางวธิีการบรูณาการการคดัเลอืกโครงการในการสอบทานกรณีพเิศษ

ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และก�าหนดวิธีการด�าเนินงานร่วมกันเพื่อให้สามารถรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีและ 

คณะรัฐมนตรีได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ค.ต.ป. โดย อ.ค.ต.ป.ฯ คณะดังกล่าว จึงก�าหนดกลไกและวิธีการด�าเนินงาน 

เพือ่การบรูณาการโครงการการสอบทานกรณพีเิศษในภาพรวมส�าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยก�าหนดให้มเีจ้าภาพในการ

ท�างานร่วมกนั และร่วมกนัจดัท�ารายงานการบรูณาการการสอบทานกรณพีเิศษให้เป็นภาพรวมร่วมกนัของกระทรวงและจังหวัด

ในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยให้มีการแต่งตั้งคณะท�างานด้านการบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ส�าคัญ 3 คณะ ดังนี้

    (1) คณะท�างานด้านการบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

    (2) คณะท�างานด้านการบูรณาการโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

    (3) คณะท�างานด้านการบูรณาการการพฒันาเตรยีมการเพือ่การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC) 

    ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการสอบทานกรณีพิเศษท่ีสามารถสะท้อนถึง 

ความส�าเร็จของยุทธศาสตร์รัฐบาล มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์รายงานต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 

พร้อมกันกับรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   1.3) การพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

    (1) พัฒนาระบบสารสนเทศในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยศึกษาวิเคราะห์

ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถรองรับการบูรณาการข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานกลางท่ีอยู่ในก�ากับของ

ราชการฝ่ายบริหาร และเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลและบูรณาการเครื่องมือที่ใช้ 

ในการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ระบบเพ่ิม 

จากปีที่ผ่านมาจ�านวน 2 เคร่ืองมือ ได้แก่ การตรวจราชการ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/

โครงการท่ีส�าคัญตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

จ�านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย  1) การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ  2) การวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จ 

ของการด�าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)  3) การจัดท�าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)  4) รายงานการเงิน 
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(รายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ)  5) รายงานการเงิน (งบการเงินรวมระดับกระทรวง)  6) การตรวจสอบภายใน 

7) การตรวจราชการ และ  8) การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงานโครงการที่ส�าคัญตามนโยบายรัฐบาล 

ท�าให้ได้ระบบต้นแบบฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

ระหว่างเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในก�ากับของฝ่ายบริหารได้

    (2) พัฒนาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ด้านการตรวจสอบภายในและ

รายงานการเงิน  โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้ด�าเนินการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการด้านการตรวจสอบภายในและรายงานการเงิน เพื่อให้การตรวจสอบและประเมินผลในด้านดังกล่าวมีการพัฒนาให้ 

เหมาะสมสอดคล้องกับการด�าเนินงานในปัจจุบันย่ิงข้ึน มีการทบทวนรูปแบบรายงาน พร้อมท้ังพัฒนาไปสู่การประเมินผล 

ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และจะได้เร่ิมน�าแนวทางการตรวจสอบท่ีพฒันาไปเริม่ด�าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป

     - ด้านการตรวจสอบภายใน ได้มุ ่งเน้นให้มีการสอบทานและประเมินผลเพื่อให้เกิด 

ความเช่ือมั่นอย่างพอประมาณว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นจริงตามหลักการ มาตรฐาน 

ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของข้อมูลในเอกสารและรายงานฯ ได้จัดท�าและปฏิบัติโดยไม่ขัดต่อ 

ความถูกต้องเป็นจริง มีความครบถ้วนน่าเชื่อถือ ประเด็นปัญหาและสิ่งท่ีตรวจพบโดยผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีความส�าคัญ 

และต้องปรบัปรงุได้มกีารด�าเนนิการในเวลาและวิธเีหมาะสมหรอืไม่ เพยีงใด และให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

และพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

     - ด้านรายงานการเงิน ได้มุ่งเน้นให้มีการสอบทานและประเมินผลเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น

อย่างพอประมาณว่าเนือ้หาและข้อมลูรายงานการเงนิ หรอืผลปฏบิตังิานทีแ่สดงเป็นตวัเลขทางการเงนิ ได้จดัท�าขึน้โดยไม่ขดัต่อ

ความถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและระเบียบแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง มีความสอดคล้องและ 

สมเหตุสมผลตามผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและแผนที่ก�าหนดไว้ ประเด็นปัญหาส�าคัญและต้องปรับปรุงท่ีเกี่ยวกับ 

การจดัท�ารายงานการเงินและการด�าเนินการงานอืน่ท่ีเกีย่วข้อง ได้มกีารด�าเนนิการด้วยความถูกต้องและเหมาะสมหรอืไม่ เพยีงใด 

และให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันาการจดัท�ารายงานการเงนิ ตลอดจนการด�าเนนิงานอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 

  2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

   2.1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

    คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติรับทราบยุทธศาสตร์และ 

แผนงานเชงิรุกของรฐับาลในการต่อต้านการทจุรติคอรปัช่ัน ซ่ึงยทุธศาสตร์และแผนงานเชงิรกุฯ ดงักล่าวเกดิขึน้จากนโยบายของ

นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร) ทีม่อบหมายให้รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ี(นายนวิฒัน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล) 

รับผิดชอบในการรณรงค์สร้างความตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้ส�านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนา

ระบบราชการไทยให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือให้ภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันของประเทศดีข้ึน และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ�ารง 

บญุทรงไพศาล) และส�านกังาน ก.พ.ร. จงึได้ประชมุร่วมกบัคณะท�างานเพือ่บรูณาการเรือ่งการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น และ

ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกฯ ดังกล่าว โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงระดับอธิบดีขึ้นไปของส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดกิจกรรม 



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำาปี พ.ศ. 2556

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission
156

ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ในการสือ่สารสร้างความตระหนกัรูกั้บสาธารณะ เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2555 ณ ลานหน้าห้างเซน็ทรลัเวิลด์ 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับแนวร่วมภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังเปิดช่องทาง 

ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเรื่องการทุจริตได้โดยสะดวก ทั้งทางสายด่วน 1206 ตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตทั่วประเทศ  

และเว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th

    ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการต่อต้าน

คอร์รัปชัน่ของประเทศไทยให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานสากลและสร้างภาพลกัษณ์ทีด่แีละความเชือ่ม่ันศรทัธาในการบรหิารราชการ

แผ่นดิน  โดยยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แบ่งเป็น 6 แนวทางหลัก ดังนี้

    (1) การปลุกจิตส�านึกและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness Building Approach) มุ่งสร้าง

จิตส�านึกและทัศนคติเชิงบวกในการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง สร้างค่านิยม 

ที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง โดยอาศัยกลไกของสังคมเป็นการลงโทษผู้กระท�าผิด

    (2) การพัฒนาองค์การ (Organization Development Approach) มุ่งพัฒนาองค์การทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ตลอดจนวางระบบคัดกรองบุคคลเข้าสู่ต�าแหน่งในระบบราชการที่ค�านึงถึงความมีเหตุผลทางคุณธรรม (Moral Reasoning) 

หรือความสามารถทางด้านจริยธรรม (Ethicability)

    (3) การเปิดให้ประชาชนมส่ีวนร่วม (Participatory Approach) มุง่สร้างความโปร่งใสในกระบวนการ

ด�าเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการเปิดเผยและมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น 

ในการรับรู้ ตรวจสอบ หรือร่วมในกระบวนการใด ๆ เพื่อให้การด�าเนินงานมีความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ

    (4) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย (Legal Approach) มุ่งปรับปรุงแก้ไขและยกระดับมาตรฐาน

กฎหมายให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาต ิ

โดยเฉพาะพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อการต้านทุจริต (UNCAC) รวมถึงการแก้ไขกฎหมายล�าดับรอง

ที่เอื้อไปสู่พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ

    (5) การตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก (Surveillance Approach) มุ่งวางกลไกการตรวจสอบ 

และเฝ้าระวังในเชิงรุก ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการเช่ือมโยงและบูรณาการการรับแจ้งเบาะแสและ 

เรื่องร้องเรียนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด รวมถึงการวางระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการต่อต้าน 

การทุจริตประพฤติมิชอบ

    (6) การปราบปรามทีจ่รงิจงัและการลงโทษทีเ่ข้มงวด (Suppression Approach)  มุง่ปราบปราม

การทุจริตอย่างจริงจัง และก�าหนดมาตรการในการลงโทษที่เข้มงวดและรุนแรงขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัว

    การด�าเนินงานทีผ่่านมา ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ขับเคลือ่นการด�าเนนิงาน

ตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลฯ ด�าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

    (1) ด้านการปลกุจติส�านึกและสร้างความตระหนักรู้ :  เม่ือปี พ.ศ. 2555 ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้จัดประชมุ

เชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศ “ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” และจัดกิจกรรม

รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคประชาชน รวมท้ังประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา 

ขนาดใหญ่ วิทยุ และโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ สร้างความตระหนัก และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

    (2) ด้านการพัฒนาองค์การ :  ส�านักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาสร้างความโปร่งใส

ในการปฏิบัติราชการ โดยด�าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (1 กรม 1 ป้องกันโกง) ซ่ึงให้ส่วนราชการ 
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ระดบักรม 144 ส่วนราชการ และจงัหวดั 76 จงัหวดั ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขกระบวนงาน เพือ่ป้องกนัและลดความเสีย่งทีเ่ป็น

ช่องทางให้เกิดการทุจริต รวมทั้งเสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ประจ�ากระทรวง เพ่ือเป็น

กลไกส�าคญัในการบูรณาการและขบัเคลือ่นแผนปฏิบตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบของส่วนราชการ 

และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการท�างานร่วมกับ ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี ้ส�านักงาน ก.พ. ยงัได้จัดต้ังศูนย์ส่งเสรมิจริยธรรมขึน้ เพือ่ท�าหน้าทีส่่งเสรมิให้ข้าราชการยดึถอืปฏบิตัติามหลกัคณุธรรม 

จรรยาข้าราชการ และประมวลจริยธรรมอีกด้วย

    (3) ด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก : ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้ง 

ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption War Room) โดยเปิดสายด่วนรบัเรือ่งร้องเรยีนการทุจรติ “1206” 

เพ่ือเป็นการบรูณาการการตรวจสอบ รบัแจ้งเบาะแสและเรือ่งร้องเรยีน ป้องกนั ปราบปราม อย่างเบด็เสร็จ นอกจากนี ้ส�านกังาน 

ก.พ.ร. ยังได้จัดท�าเว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกด้วย

    (4) ด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย : ส�านักงาน ปปง. ได้ขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไข 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... แล้วเสร็จ และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา

    (5) ด้านการปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด :  ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพหลัก 

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส�านักงาน ปปง. ร่วมกันเร่งรัดด�าเนินคดีปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปชั่นที่อยู่ในความสนใจ และเผยแพร่ผลการด�าเนินการต่อสาธารณะ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น 

ในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

    ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส�านักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงได้รับมอบหมาย 

ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาองค์การ มีดังนี้

    1. ส่งเสรมิการสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ (1 กรม 1 ป้องกนัโกง) ของทกุส่วนราชการ

ระดับกรม 144 ส่วนราชการ และจังหวดั 76 จังหวดั  โดยให้หน่วยงานวเิคราะห์กระบวนงานท่ีมคีวามเสีย่งต่อการทุจรติคอร์รัปชัน่

ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่มุ่งเน้นการสร้างแรงผลักดันจากภายในและเกิดความเป็นเจ้าของในการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงและจัดท�าเป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

     ผลส�าเร็จของส่วนราชการในการด�าเนินการสร้างความโปร่งใส พบว่า ส่วนราชการได้น�าระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)  มาใช้เพือ่ลดโอกาสการใช้ดลุยพนิจิของเจ้าหน้าท่ีในการอนมุตั ิอนญุาต  ซึง่อาจเสีย่งให้มกีารตดิสนิบน

เจ้าหน้าที่ และผลประโยชน์อื่นโดยมิชอบ อีกทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานการท�างานให้เป็นระบบเดียวกันเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย�า ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

     ส�าหรับจังหวัด มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการตรวจสอบการท�างานของจังหวัด เพ่ือการให้บริการท่ีตรงตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน อีกทั้ง 

สร้างความสัมพันธ์อันดีของเครือข่ายในการท�างานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

และความเชื่อมั่นต่อการท�างานของเจ้าหน้าที่

    2. สรุปผลการด�าเนินงานสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปี พ.ศ. 2556 โดย 

ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้สรุปถอดบทเรยีนความส�าเรจ็ “โครงการ 1 กรม 1 ป้องกันโกง” ของส่วนราชการและจงัหวัดท่ีมคีวามโดดเด่น  

ยกตัวอย่าง ดังนี้
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     l กรมทางหลวงชนบท - กระบวนงานก่อสร้างและบ�ารุง

รักษาทาง กรมได้ด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการควบคุมงาน เน้นให้ภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามมาตรฐานการก่อสร้างและบ�ารุงรักษาทางในพื้นที่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป

      ผลลัพธ์ที่ได้ - เจ้าหน้าท่ีของกรมมีทัศนคติเชิงบวกต่อ

การสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นกับองค์กร และมีความรู้และเข้าใจถึงบทลงโทษผู้กระท�าผิด 

หรือทุจริตคอร์รัปชั่น กรมมีแนวทางมาตรการที่ชัดเจนในด�าเนินการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นโดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนงานก่อสร้างและ

บ�ารุงรักษาทางให้ประชาชนได้ใช้ถนนและสะพานที่มีความมั่นคงแข็งแรง ถนนมีคุณภาพ 

ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

     l กรมพฒันาทีดิ่น - กระบวนงานการก่อสร้างแหล่งน�า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน มมีาตรการ

ป้องกันการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้าง โดยพัฒนาระบบงานท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการตรวจรับงาน จัดท�าสื่อและอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบท่ีชัดเจนและง่าย รวมท้ังจัดท�าหลักเกณฑ์ใน

ทุกขั้นตอนที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

     	 ผลลัพธ์ที่ได้ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและหมอดินอาสาได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ให้เข้ามามีส่วนช่วยตรวจรับงานให้ได้มาตรฐาน มีกระบวนการท�างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่าย 

งบประมาณในการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อเกษตรกร

     l กรมศุลกากร - กระบวนงานการน�าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-import) กรณีการเปิด 

ตรวจสินค้า (Red line) ได้พัฒนากระบวนงานให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และก�าหนดเป็น

มาตรการในการควบคมุ ก�ากบัดูแลอย่างรดักมุ ต้ังแต่การวางระบบการตรวจสอบ ตดิตาม  โดยจดัระบบกล้องวงจรปิดครอบคลมุ

ทุกพ้ืนที่ที่มีการตรวจสอบสินค้าในพิธีการทางศุลกากร และมีศูนย์ควบคุมท่ีท�าหน้าที่ตรวจสอบการท�างานของเจ้าหน้าที่  

บันทึกภาพข้อมูลการท�างานตลอด 24 ชั่วโมง และพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลในการจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน 

ในสังกัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

      ผลลัพธ์ทีไ่ด้ - เกิดการทบทวนและวางระบบการตรวจสอบใหม่ทีเ่พิม่การตดิตามทีร่ดักมุและ

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี บุคลากรได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะในด้านพิธีการ พิกัด ราคาสินค้าและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

     l กรมสรรพากร - กระบวนงานการคัดเลือกผู้เสียภาษี เพื่อก�ากับ และตรวจสอบโดยน�าข้อมูล

รายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก�าไรหรือขาดทุนของผู้เสียภาษีจากระบบคอมพิวเตอร์ มาค�านวณสัดส่วนทางการเงิน ตัดสินด้วยเกณฑ์

ที่สร้างขึ้น รวมทั้งแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน และผลการด�าเนินงานของทุก ๆ รายที่ถูกตรวจและไม่ถูกตรวจ โดยแต่ละ

หน่วยงานต้องแสดงสถานะงานค้างการด�าเนินงาน

      ผลลัพธ์ที่ได้ - ผู้เสียภาษีจะได้รับความเป็นธรรมในการก�ากับ ดูแล และตรวจสอบภาษีเกิด 

ความเชื่อมั่นในการท�างานของกรม อีกทั้งผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น 

     l จงัหวดันครปฐม - กระบวนงานการขออนญุาตออกใบก�ากบัการจ�าหน่ายสตัว์น�า้ โดยพฒันา

โปรแกรมฐานข้อมูลการออกหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายสัตว์น�้า ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบความถูกต้องของจ�านวนสัตว์น�้าต่อพื้นที่

การเพาะเลี้ยง และป้องกันการสวมสิทธิ์ใบอนุญาตการจ�าหน่ายสัตว์น�้า
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      ผลลัพธ์ที่ได้ - เอกสารค�าขออนุญาตจ�าหน่ายสัตว์น�้าใน

พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมมีความถูกต้อง 100% ไม่มีการตีกลับเน่ืองจากความผิดพลาด 

ในการบนัทกึข้อมลูของเจ้าหน้าที ่ท�าให้กรมประมงสามารถออกใบอนญุาตจ�าหน่ายสตัว์น�า้

ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และประชาชนได้รับความสะดวก

     l จังหวัดเชียงราย - กระบวนงานลงรายการสัญชาติไทย

ในทะเบียนบ้าน จังหวัดได้พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลการให้ถ้อยค�าของพยานบุคคล  

ช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลพยานผู้รู้เห็นการเกิดเพื่อออกหนังสือรับรองการเกิดมีความถูกต้อง  

ลดความเสีย่งการให้ถ้อยค�าอนัเป็นเท็จของพยานการเกิด ซ่ึงอาจท�าให้มกีารอนุมตัลิงรายการ

สัญชาติไทยให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิได้สัญชาติไทย

     	 ผลลัพธ์ที่ได้ - ลดปัญหาการอนุมัติลงรายการสัญชาติ

ไทยให้แก่ผู้ไม่มสีทิธไิด้สญัชาติไทย และสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานลงรายการสญัชาติ

ไทยในทะเบยีน ซึง่การด�าเนนิการในอนาคตจะสร้างให้เกดิความโปร่งใสในกระบวนงานดงักล่าวอย่างเป็นระบบและเป็นรปูธรรม

     l จังหวัดล�าพูน - กระบวนงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขาย จังหวัดแก้ไขปัญหาโดย 

การจัดท�าราคาประเมินเป็นรายแปลงทั่วทั้งจังหวัด โดยใช้ฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินและโซน/บล็อก และเปิดเผยข้อมูลราคา

ประเมินดังกล่าวต่อสาธารณชนในช่องทางต่าง ๆ

      ผลลัพธ์ที่ได้ - เป็นการสร้างมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติท่ีจะขยายผลไปยังส�านักงาน

ที่ดินจังหวัดอื่น ๆ ในการก�าหนดราคาประเมินรายแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสของกระบวนงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ขายได้อย่างเป็นรูปธรรม

     ประสบการณ์และบทเรียนท่ีส่วนราชการและจังหวัดได้รับผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก 

การปฏิบัติจริงที่มุ่งเน้นการสร้างแรงผลักดันจากภายในให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส สรุปได้ ดังนี้

ภาพที่ 2-20  ประสบการณ์และบทเรียนจากส่วนราชการและจังหวัดในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 

ปัจจัยสำาคัญ
o ผู้บริหารให้ความส�าคัญ
 และสนับสนุนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง
o บุคลากรมีส่วนร่วมและ
 จิตส�านึกร่วมกัน

ผลลัพธ์ความสำาเร็จ
o ประชาชนมีความพึงพอใจ
 มากขึ้น
o ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อ
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 ภาครัฐ

กระบวนการ
o	 เกิดมาตรฐานการท�างานให้ชัดเจน 

และเป็นระบบ
o	 เกดิการปรบัปรงุระบบงานและกระบวน

ท�างานใหม่ มุ่งมั่น ประสิทธิภาพ 
และความคุ้มค่า

o	 เกิดกระบวนการสื่อสาร สร้างความ
เข้าใจ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
เพื่อสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้น

 ในหน่วยงาน
o	มีการปรับปรุงเงื่อนไข กฎ ระเบียบ
 ให้สอดคล้อง ทันสมัย
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   2.2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

    คณะรฐัมนตรใีนการประชมุเม่ือวนัที ่8 พฤษภาคม 2555 ได้มมีตเิหน็ชอบยทุธศาสตร์และแผนงาน

เชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยม ี

สถานะเป็นส่วนราชการตามนยัมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญตัริะเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 และทีแ่ก้ไข

เพิ่มเติม รายงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบในหลักการ

ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

ส�านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัด 

ส�านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวงทกุส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของ 

ส่วนราชการนั้นๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการท�าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอีกต�าแหน่ง

หนึ่ง ทั้งน้ี ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันด�าเนินภารกิจท้ังการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน และ 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกันเป็นการบูรณาการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันกับงานคุ้มครอง

จริยธรรม และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรณ ี

การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว คณะรัฐมนตรีมีมติ 

รับทราบและมอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ประสานงานร่วมกับส�านักงาน ป.ป.ช. และส่วนราชการที่มีการจัดตั้ง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อก�าหนดวิธีการท�างานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อไป

    จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส่งผลให้มีส่วนราชการท่ีต้องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

(ศปท.) รวม 35 ส่วนราชการ (ยกเว้น ส�านักราชเลขาธิการ และส�านักพระราชวัง) (ตารางที่ 2-29)
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ตารางที่ 2-29  รายชื่อส่วนราชการที่ต้องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ส่วนราชการระดับกระทรวง จำานวน 20 ส่วนราชการ

1. ส�านักนายกรัฐมนตรี
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงการคลัง
4. กระทรวงการต่างประเทศ
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. กระทรวงคมนาคม
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. กระทรวงพลังงาน
12. กระทรวงพาณิชย์
13. กระทรวงมหาดไทย
14. กระทรวงยุติธรรม
15. กระทรวงแรงงาน
16. กระทรวงวัฒนธรรม
17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. กระทรวงศึกษาธิการ
19. กระทรวงสาธารณสุข
20. กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จำานวน 9 ส่วนราชการ

21. ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
22. ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
23. ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ
24. ส�านักงบประมาณ
25. ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
26. ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
27. ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
28. ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
29. ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ส่วนราชการไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง จำานวน 6 ส่วนราชการ

30. ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
31. ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
32. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
33. ราชบัณฑิตยสถาน
34. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
35. ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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    อ�านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

    (1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อ�านวยการ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  รวมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของส่วนราชการให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ มาตรการป้องกนัและปราบปราม

ทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อ�านวยการ

    (2) ประสานงาน เร่งรัดและก�ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

    (3) รบัข้อร้องเรียนเรือ่งการทจุรติ การปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของเจ้าหน้าที่

ในส่วนราชการและส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    (4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

    (5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด�าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือ 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    (6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบของส่วนราชการและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อ�านวยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    ในการเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กบัศนูย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจรติ เพือ่เป็นกลไกในการบูรณาการ

และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัด

กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

    l	 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ 

ในประเดน็ยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมธรรมาภบิาล” เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน 

เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ ในประเด็นยุทธศาสตร ์

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล และน�าเสนอกรณีตัวอย่างการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงพลังงาน  

ผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย รองหวัหน้าส่วนราชการทีท่�าหน้าทีห่วัหน้า ศปท. หรอืผูแ้ทน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องจาก ศปท. 

ทั้ง 35 ส่วนราชการ (ภาพที่ 2-21)

    

ภาพที่ 2-21  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ  

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล”
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    l	 การประชมุสมัมนาเรือ่ง “แนวทางการด�าเนนิงานของศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ (ศปท.)” 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธาน 

เพ่ือเปิดตวั ศปท. และชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิงานทีช่ดัเจนเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์

และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล สร้าง 

ภาพลกัษณ์ทีด่แีละความเชือ่มัน่ศรทัธาในการบรหิารราชการของประเทศ  ผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย รองหัวหน้าส่วนราชการ 

ที่ท�าหน้าที่หัวหน้า ศปท. หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก ศปท. ทั้ง 35 ส่วนราชการ (ภาพที่ 2-22)

ภาพที่ 2-22  การประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการดำาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)”

 2.3.7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
  1) การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน

   การผลักดันเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้รบัมอบหมายให้ดแูลรับผดิชอบการด�าเนนิการเพือ่เตรียมความพร้อมของประเทศไทย

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในหลายด้าน ได้แก่ 

   (1) รบัผดิชอบในส่วนของการส่งเสรมิธรรมาภบิาล ตามทีป่รากฏในแผนงานการจดัต้ังประชาคมการเมอืง

และความมั่นคงอาเซียน ข้อ A.1.4 ส่งเสริมธรรมาภิบาล (Promote Good Governance) มาตรการ i “ศึกษา วิเคราะห์  

เพือ่จดัท�าฐานข้อมลูและรวบรวมแนวทางปฏบิติัทีด่เีลศิในเรือ่งธรรมาภบิาลของภมูภิาค” และ มาตรการ ii “ส่งเสรมิการแลกเปลีย่น

ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติท่ีดีผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเรื่องการเป็นผู้น�าและหลักการโดยเน้นเร่ือง

ธรรมาภิบาลและการสร้างกฎระเบียบร่วมกัน” (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552)

   (2) เป็นหนึง่ในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการด�าเนนิการตามมาตรการภายใต้แผนงานการจดัตัง้ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อ A7. พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ (Building Civil Service Capability)  มาตรการ ii 

“ให้สนับสนุนการประสานงานในอาเซยีนเพือ่ให้ระบบราชการมปีระสทิธภิาพมคีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณชนและมธีรรมาภบิาล 

รวมทั้งสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านเหล่านี้เป็นประจ�าทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551” และ มาตรการ ix  



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำาปี พ.ศ. 2556
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“เพ่ิมและจดัตัง้กลไกเพือ่การบรกิารสาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มมีาตรฐานการบรกิาร การมกีลไกรบัฟังความคดิเหน็จาก

ประชาชน (Citizens Feedback Procedures) และจัดระบบแสดงระดับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน (Output-based  

Performance Rating Systems)” และ ข้อ C3. ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคม (Promoting Corporate Social Responsibility) 

มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของระบบราชการให้เป็นระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีความรับผิดชอบ และมีความน่าเชื่อถือ 

ผ่านมาตรการการส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  

12 ตุลาคม 2553)

   (3) เป็นหน่ึงในองค์ประกอบของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ มีอ�านาจหน้าท่ีในการก�าหนดหรือ 

เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และท่าทีของประเทศไทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมืออาเซียน ประสานนโยบายและท่าท ี

ในการด�าเนินการต่าง ๆ ในกรอบความร่วมมืออาเซียน เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการเร่งรัดกระบวนการสร้าง

ประชาคมอาเซียน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างานต่าง ๆ ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ซึ่งอาจประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาสังคม และด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 

การท�างานของหน่วยงานไทยในการด�าเนินการและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554) 

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียม 

ความพร้อมของหน่วยงานราชการเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน  จงึได้ผลกัดนัการด�าเนนิการเพือ่ขบัเคลือ่นการส่งเสริม 

สนับสนุนหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) และเพิ่มขีดสมรรถนะในการให้บริการ

สาธารณะของภาครัฐในอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ปรากฏในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และเป็นพันธะผูกพันในการผลักดันการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยริเริ่มโครงการ 

ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยแบ่งการด�าเนินการ

เป็น 2 โครงการย่อย ได้แก่

   (1) การผลักดันให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการก�าหนดให้ม ี

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)” ในค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   (2) โครงการเสรมิสร้างธรรมาภบิาลในระดบัสากลแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั 

2 กิจกรรม คือ 1) การสัมมนาทางวิชาการประจ�าปีเพื่อเตรียมความพร้อมของภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 2) การแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing) พร้อมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน 

(Collaborative Relations) ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

(ASEAN Governance Workshop)  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการเตรียมความพร้อม 

ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่วนราชการไทย ภายใต้กรอบแนวคิดของอาเซียน “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว 

ประชาคมเดียว” (One Vision, One Identity, One Community)

   การด�าเนินโครงการดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ. 2555  นับเป็นการเริ่มต้นสร้างเครือข่ายการส่งเสริมธรรมาภิบาล

ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน และมีผลการด�าเนินงานส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้

ด�าเนินโครงการต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2556 โดยจัดท�าเป็นโครงการย่อย 1 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับ

สากลแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
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   กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing)

   โดยจัดการประชุมสัมมนากลุ ่มย่อยประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video 

Conference) จ�านวน 2 ครั้ง  ซึ่งผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมนี้ท�าให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และสามารถน�าไปพัฒนาเพื่อ

ยกระดับธรรมาภิบาลในองค์การ และมีการปรับปรุง พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการและบริการสาธารณะในแต่ละ

ประเทศสมาชกิอาเซยีน  ยิง่ไปกว่าน้ันกจิกรรมน้ียงัส่งเสรมิให้เกดิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชกิ

อาเซียน ส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดแนวคิดการพัฒนา 

ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาลร่วมกัน  อันจะส่งผลดีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

   กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาขีดสมรรถนะ (Capacity Building) ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐในประเทศ

สมาชิกอาเซียน

   โดยจัดการอบรมหลักสูตรธรรมาภบิาลส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูในหน่วยงานภาครฐัของประเทศสมาชิกอาเซยีน  

(Executive Governance Program) ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว 

ได้ร่วมกันจัดท�าความเข้าใจและข้อตกลงเกี่ยวกับนิยามความหมายของ “ธรรมาภิบาลในอาเซียน” หรือ “Good Governance 

in ASEAN” ซ่ึงประกอบด้วย หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง  

(Responsiveness) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

หลักนิติธรรม (Rule of Law)  และ วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาตร์ (Strategic Vision)

   นอกจากนี ้ผูเ้ข้าร่วมอบรมยงัให้ความส�าคญักบัประเดน็ความร่วมมอืด้านการพฒันารปูแบบการให้บรกิาร

ของหน่วยงานภาครัฐ (Service Delivery) และมีการระบุแผนความร่วมมือด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของประเทศสมาชิก

อาเซียน ผ่านกิจกรรมที่จะด�าเนินการร่วมกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วย การเปิดช่องทางในการติดต่อส่ือสาร

ระหว่าง  ASEAN Pubs  ผ่านโซเชยีลมเีดีย  (Website/Facebook) การประชมุผ่านระบบวดีทิศัน์ทางไกล (Video Conference)  

โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการระหว่างประเทศสมาชิก (Exchange Program) การฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ 

ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (On the Job Training) การอบรมผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

(Executive Program) การจัดประชุมนานาชาติในระดับต่าง ๆ (Annual Conference/Forum) ยิ่งไปกว่านั้นจะพยายาม 

ผลกัดนัให้ประเดน็การส่งเสริมธรรมาภบิาลของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป็นประเดน็ส�าคญัทัง้ในการประชมุระดบัรฐัมนตรอีาเซยีน 

และระดับผู้น�าสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558

   กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมยกระดับหน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

พร้อมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Collaborative Relations)

   โดยการสร้างเครือข่าย Social Network เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน 

เฟสบุค๊ (Facebook) ซึง่กจิกรรมนีช่้วยเสรมิสร้างให้เกดิเครอืข่ายความร่วมมอืของประเทศสมาชิกอาเซยีนทีแ่น่นแฟ้น และขยาย

เครือข่ายให้กว้างออกไปมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
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สรุป

 การพฒันาระบบราชการไทยได้ด�าเนินการมาถงึแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยฉบบัที ่3 ซึง่คณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดท�าข้ึนเพือ่เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการพฒันาระบบราชการในช่วงระยะเวลาระหว่าง

ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ระบบราชการไทยซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างดีมีคุณภาพ และขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่ 

การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ได้ก�าหนดกลยุทธ์

และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับกับการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

มกีารปรับสมดลุในการท�างานร่วมกบัภาคส่วนอืน่อย่างมคีณุภาพ มกีารท�างานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยทุธศาสตร์ประเทศเป็น

ตัวน�า รวมทั้งยังเป็นการขยายผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

อย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล 

ในภาคราชการ ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในระบบราชการแบบยั่งยืน 

และการพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาธรรมาภิบาล

 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) 

ได้ด�าเนินการภายใต้ 7 ประเด็นยทุธศาสตร์ เพ่ือให้เป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ในการ “สร้างความเชือ่ถือไว้วางใจ พฒันาสขุภาวะ 

และมุ่งสู่ความยั่งยืน” โดยในปี พ.ศ. 2556 มีผลด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ จังหวัด  

สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรูปแบบอื่นของรัฐ ปรับปรุงและยกระดับการให้บริการและ 

การท�างานเพ่ือตอบสนองความคาดหวงัและความต้องการของประชาชน รวมทัง้สร้างขวญัก�าลงัใจแก่หน่วยงานและผูป้ฏบิตังิาน

ด้วยการมอบรางวลั “รางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต”ิ  ซึง่เป็นรางวลัระดบัชาตทิีม่อบให้กบัหน่วยงานทีส่ามารถยกระดบัคณุภาพ

การให้บริการได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด อีกทั้งยังต่อยอดความส�าเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ ไปสู่ความส�าเร็จในระดับนานาชาติ  

ด้วยการสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานดังกล่าวเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 

ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐไทยได้รับรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  นอกจากนี้ยังสนับสนุนการน�า

เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการและการท�างาน รวมท้ังการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ

ของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถรักษาอันดับให้อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก ในการเป็นประเทศที่มีความสะดวก

ในการลงทนุ ตามรายงานการจดัอันดบัความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธรุกจิ (Doing Business) ของธนาคารโลก นบัตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 18 จาก 185 ประเทศทั่วโลก

 2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสงูและทนัสมยั บคุลากรมคีวามเป็นมอือาชพี ก.พ.ร. ได้พฒันาส่วนราชการ

และหน่วยงานของรัฐสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยการปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ 

ท่ีรับผิดชอบ ลดความซ�้าซ้อน มีความยืดหยุ่นคล่องตัว โดยส่วนราชการได้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 

ซ่ึงประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ 4 ประการ คือ การปรับบทบาทภารกิจ การจัดโครงสร้างส่วนราชการ การจัดระบบและ

กระบวนการท�างาน และการจัดกรอบอัตราก�าลัง นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให ้

องค์การมหาชนมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการพัฒนาระบบการประเมินผล 

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการด้วยการปรับปรุงรูปแบบตัวชี้วัดส�าหรับการประเมินผลให้สะท้อนการวัดผลเรื่องประสิทธิภาพ 

ในการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น การน�าระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการมาใช้ และการพัฒนาระบบการรายงาน 
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ผลการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

ได้มีการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบผ่านการด�าเนินการต่าง ๆ 

เช่น การจัดประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที การบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างภาคราชการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การยกระดับการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจดัการภาครฐัสูค่วามเป็นเลศิตามมาตรฐานสากล  การพฒันาเสริมสร้างขีดสมรรถนะผูน้�าการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

เป็นต้น นอกจากนี ้เพ่ือให้ส่วนราชการมีความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉนิต่าง ๆ  ได้อย่างทันท่วงที ก.พ.ร. จงึได้จดัท�าแนวทาง

การด�าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตและก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อให ้

การท�างานไม่สะดุดหยุดลงเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต

 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนด 

ขอบเขตการด�าเนินงานในการส่งเสรมิให้หน่วยงานของรฐัมกีารบรหิารสนิทรัพย์อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยครอบคลมุในเรือ่งของ

แนวทางการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่เป็นของรัฐบาล การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์

ภาครัฐ เสนอแนวทางการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล รวมท้ังพิจารณากรอบแนวทาง 

การบริหารทรพัย์สมบตัขิองชาตโิดยรวม โดยวเิคราะห์ภาพรวมทัง้หมดของประเทศว่าจะมแีนวทางการบรหิารจดัการอย่างไรให้

เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะท�างานบูรณาการ 8 คณะ ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบยุทธศาสตร์ประเทศ  

โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ หรือแนวนโยบายเกี่ยวกับ 

การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมการท�างานร่วมกันโดยการวางระบบ 

การบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศ การปรับปรุงระบบการประเมินผลตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการให้เกิดการบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวง โดยการจัดท�าตัวชี้วัดร่วมของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

(Joint KPIs) และก�าหนดเจ้าภาพหลกัท่ีรบัผดิชอบตัวช้ีวดัในแต่ละเรือ่งไว้อย่างชัดเจน การจดัท�าระบบบริหารยทุธศาสตร์องค์การ

ภาครัฐ (Government Strategic Management System : GSMS) เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและ 

การบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัด รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเชิงพื้นท่ีผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบาย 

การบริหารงานจงัหวัดและกลุม่จังหวดัแบบบรูณาการ (ก.น.จ.) และทีมบูรณาการกลาง ซ่ึงประกอบด้วย ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และส�านักงาน ก.พ.ร. โดยส่งเสริมสนับสนุน 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ

 5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน    

ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนบทบาทและภารกิจให้มีความเหมาะสม และการให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและภาคส่วนอื่น โดยการจัดท�าแผนการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของ 

ส่วนราชการต่าง ๆ ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปด�าเนินการแทน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิด

และการสร้างเครือข่าย โดยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางในการเปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนเข้ามาเป็นผู้จัด

บริการสาธารณะแทนภาครัฐ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยการสร้างแรงจูงใจให้

ส่วนราชการและจังหวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับ 

ภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ให้กับส่วนราชการและจังหวัดที่มี

ผลการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
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 6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและ

สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ท�าหน้าท่ีสอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ 

รวมทั้งการสอบทานกรณีพิเศษของส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้เริ่มการสอบทานกรณีพิเศษ 

แบบบูรณาการให้เป็นภาพรวมร่วมกันของกระทรวงและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลักดัน

และพัฒนาการด�าเนินงานของกระทรวงและจังหวัดเชิงนโยบาย ส�าหรับการด�าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ม ี

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยด�าเนินการในด้านต่าง ๆ  

หน่ึงในน้ันคือ การพัฒนาองค์การ โดยส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ผ่านโครงการสร้างความโปร่งใส 

ในการปฏิบัติราชการ (1 กรม 1 ป้องกันโกง) ซึ่งให้ส่วนราชการระดับกรม 144 ส่วนราชการ และจังหวัด 76 จังหวัด ด�าเนินการ

ปรับปรงุแก้ไขกระบวนงาน เพือ่ป้องกนัและลดความเสีย่งทีเ่ป็นช่องทางให้เกดิการทจุรติ นอกจากนี ้อกีหนึง่กลไกในการต่อต้าน

การทุจริต คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ท่ีจัดต้ังข้ึนในส่วนราชการ โดยมีภารกิจท้ังการป้องกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน

 7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในการเตรียมความพร้อมของ

ระบบราชการไทยเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดให้มตีวัชีว้ดั “ระดบัความส�าเรจ็การเตรยีมความพร้อม

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)” ในค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้ง

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านโครงการเสริมสร้าง 

ธรรมาภบิาลในระดบัสากลแก่ประเทศสมาชกิอาเซยีน ประกอบด้วยกจิกรรมย่อยต่าง ๆ  อาทิ การประชุมสมัมนากลุม่ย่อยประเทศ

สมาชิกอาเซียนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ประเทศสมาชิกอาเซียน การอบรมหลักสูตร

ธรรมาภิบาลส�าหรับผูบ้รหิารระดับสงูในหน่วยงานภาครฐัของประเทศสมาชิกอาเซยีน เพ่ือพฒันาขีดสมรรถนะของผูบ้รหิารระดบั

สูงของภาครัฐในประเทศสมาชิกอาเซียน  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ผ่าน Social Network ต่าง ๆ เช่น Facebook ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

 การด�าเนินการภายใต้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 -  

พ.ศ. 2561) ดังกล่าว มีส่วนช่วยผลักดันให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผล

ให้การปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน มีผล

ด�าเนินการอยูใ่นระดบัสงูกว่าเป้าหมาย และมผีลการปฏบิตัริาชการดขีึน้ว่าปีทีผ่่านมา  โดยส่วนราชการมคีะแนนผลการประเมนิ

เฉลี่ยเท่ากับ 4.2842 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2477) จังหวัดมีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 

4.3970 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2371) ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษามีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย

เท่ากับ 4.1101 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9150)  และองค์การมหาชนมีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย

เท่ากับ 4.6134 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5297)

 เมื่อพิจารณาในเร่ืองของความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ พบว่า ประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.1 โดยข้าราชการเป็นกลุ่มประชากร

ที่มีความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า ประชากรทั้ง 3 กลุ่ม โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจลดลง จากเดิมที่มีระดับความพึงพอใจมาก 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.54 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เปลี่ยนเป็นความพึงพอใจ

ระดับปานกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.08 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกลุ่มประชาชน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีประชาชนยังรับรู้เรื่องการพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร ์

การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) น้อยมาก เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นของการใช้แผนฯ โดยพิจารณาได้จาก 

ผลคะแนนการรับรู้ของประชาชนในเรื่องการพัฒนาระบบราชการตามแผนฯ ฉบับใหม่ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้เพียง 2.7 

จากคะแนนเต็ม 5.0

การดำาเนินงานขั้นต่อไป2.4

 2.4.1 การเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้วางแผนการด�าเนินงานขั้นต่อไป ส�าหรับการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ดังนี้

  1) การจัดประชุมนานาชาติ (International Conference) เพ่ือแลก

เปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ (Knowledge Sharing) รวมท้ังเป็นการพัฒนาสมรรถภาพ

ระบบราชการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่าง

แน่นแฟ้น (Collaborative Relations)

  2) การแลกเปลีย่นข้อมลู ความรู ้ผ่านการจดัประชมุสมัมนากลุม่ย่อย

ประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  3) การศึกษาเชิงลึกด้านการส่งเสริมธรรมภิบาลของประเทศสมาชิก

อาเซียน เพื่อจัดท�าเป็นเอกสารวิชาการ เผยแพร่แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลร่วมกันต่อไป

  4) การจัดโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการระหว่างประเทศสมาชิก (Exchange Program) หรือการส่ง

ข้าราชการของประเทศไทยไปฝึกปฏบิติังานจรงิในหน่วยงานราชการของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซยีน (On the Job Training) 

  5) การอบรมผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน (Executive Program) ให้มีความต่อเนื่อง 

  6) ความพยายามผลกัดันให้ประเดน็การส่งเสรมิธรรมาภิบาลของประเทศสมาชกิอาเซียนเป็นประเดน็ส�าคญั

ทั้งในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน และระดับผู้น�าสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558

  7) การเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN Pubs ด้วยการพัฒนาและ

ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการสือ่สารผ่านทางโซเชยีลมเีดยี (Website / Facebook) ให้ได้รบัความนยิมในประเทศสมาชกิอาเซยีน

มากยิ่งขึ้น เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกให้มีมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลดีของการต่อยอดความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน

  ทั้งนี้ การผลักดันเพ่ือเตรียมความพร้อมของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะด�าเนินการต่อเนื่อง 

เรื่อยไปจนถึงปี พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริม 

ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกันอย่างยั่งยืน
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 2.4.2 การปรับปรุงรูปแบบหน่วยงานของรัฐ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา

องค์การให้มขีดีสมรรถนะสูงและทนัสมยั บคุลากรมคีวามเป็นมอือาชพี ได้ก�าหนดกลยทุธ์ในเรือ่งการปรบัปรงุหน่วยงานราชการ

ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ลดความซ�้าซ้อน มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  

การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ก�าหนดกลยุทธ์

เรื่องการทบทวนบทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม ถ่ายโอนภารกิจงานและกิจกรรมท่ีภาครัฐ

ไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่าง ๆ

  ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการปรับปรุงรูปแบบการท�างานของหน่วยงานภาครัฐให้มี

ประสิทธิภาพ ผ่านระบบงานที่ทันสมัย หน่วยงานมีขนาดท่ีเล็กลง มีการบูรณาการลดความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงาน  

มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทุกสถานที่ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว  ดังนั้น ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงมีหน้าที่ในการพิจารณา 

ปรับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง และระบบบริหารงานของหน่วยงานของรัฐให้มีความเหมาะสม และมีขีดสมรรถนะสูง 

สามารถขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาลและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการศกึษา วเิคราะห์ เพือ่ทบทวน

บทบาทภารกิจของส่วนราชการให้มีความชัดเจน  การทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ  

ในการบริหารราชการ การผลกัดันให้เกิดการสร้างกลไกหรอืเครือ่งมอืในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ภาคประชาสังคมและชมุชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ  รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการท�างานเชิงบูรณาการในอนาคตของภาครัฐ 

โดยการน�าระบบต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการด�าเนินการ

 2.4.3 การจัดทำาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
  ส�านักงาน ก.พ.ร. มุ่งส่งเสริมให้การบริการภาครัฐยกระดับการให้บริการที่มีการด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

ไปสู่การประกันคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ที่ก�าหนดให้การบริการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

มปีระสทิธภิาพ อ�านวยความสะดวก ลดขัน้ตอนและระยะเวลา และตอบสนองความต้องการของประชาชน ท�าให้สามารถเข้าถงึ

บริการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่เห็นชอบข้อเสนอ

การพัฒนารูปแบบการด�าเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสู่ความเป็นเลิศด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน เช่น การพัฒนา 

ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการให้บริการ การพัฒนาการให้บริการ 

ทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และการพัฒนาการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว

  ในปี พ.ศ. 2557 ส�านักงาน ก.พ.ร. จะก�าหนดให้ 

การจดัท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 

เป็นตัวชี้วัดในค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซ่ึงข้อตกลง

ระดับการให้บริการเป็นเอกสารที่จัดท�าขึ้นระหว่างผู ้ให้บริการและ 

ผูร้บับริการ ทีไ่ด้จากการก�าหนดเป้าหมาย และการจดัท�าแผนการปรบัปรงุ

กระบวนงานให้ตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร โดยอาศยัพืน้ฐาน

ของการบริหารการเปลีย่นแปลง และมกีารสือ่สารทีช่ดัเจน ดงันัน้ ข้อตกลง

ระดับการให้บริการจึงเป็นการประกันคุณภาพการให้บริการกับประชาชน
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และนักธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐยกระดับการให้บริการที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่การประกันคุณภาพ โดยจะได ้

มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ ตลอดจน 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางจากภาคธุรกิจในการปรับปรุงบริการของ 

หน่วยงานภาครัฐ เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดคลินิกให้ค�าปรึกษา ซ่ึงจะช่วยให้ส่วนราชการปรับปรุง

กระบวนงานให้เป็นไปตามหลักการจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ และจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการที่สมบูรณ์  

เพื่อประกาศให้ผู้รับบริการทราบโดยทั่วกันต่อไป

 2.4.4 Modern Government
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา

องค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ โดยพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การ

แห่งความเป็นเลิศ เน้นการจัดโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท�างาน

ที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท�างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะ 

ของบุคลากรในองค์การ เน้นการท�างานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ 

ด�าเนินงานต่าง ๆ  และสร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคม อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมท่ียัง่ยนื รวมท้ังส่งเสริมให้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์

และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  จากกระแสโลกในปัจจุบัน พบว่า เกือบทุกประเทศได้มีการปรับตัวเป็นอย่างมากในเรื่อง ระบบการท�างาน 

ของภาครัฐให้เป็นภาครัฐสมัยใหม่ เช่น องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับ 

ภาครัฐสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นสู่การเป็นภาครัฐแบบเปิด (Open Government) ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ความโปร่งใส 

(Transparency) 2) การเข้าถึงง่าย (Accessibility) 3) การตอบสนองอย่างทันท่วงที (Responsiveness) ประเทศฝรั่งเศส 

เน้นในเร่ืองของความง่าย ความมีประสิทธิภาพ และความเสมอภาคในการให้บริการภาครัฐ และประเทศสหรัฐอเมริกา  

เน้นเรื่องการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 3 ประเด็น คือ 1) การปรับปรุง IT (IT Program Management)   

2) การปรับปรุงระบบบริการประชาชน (Customer Service)  3) การท�างานร่วมกับภาคส่วนท่ีเป็นภาคเอกชน (Ongoing 

Private Sector Involvement) เป็นต้น 

  การน�าไปสูภ่าครฐัสมยัใหม่ (Modern Government) ของประเทศไทย จึงควรมทิีศทางในการพฒันาแบ่งเป็น 

2 ส่วน ได้แก่ 

  1) Simplification คือ การลดความเป็นระบบราชการ (Bureaucracy) ที่ไม่จ�าเป็นออกไปและท�าให้ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้ระบบราชการมีความง่าย และความมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้เกิดผลิตภาพที่สูงขึ้น 

  2) Open Government คือ การสร้างความรับผิดชอบต่อประชาชนให้เข้าถึงง่ายขึ้น ท�างานแบบ  

Partnership หรอืการเป็นหุน้ส่วนกับภาคประชาชน ซึง่จะช่วยลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม และสามารถตอบสนองความต้องการ

ที่แท้จริงต่อประชาชน

  ดังน้ัน เพื่อให้ทิศทางของการพัฒนาระบบราชการสอดคล้องกับการเป็นภาครัฐสมัยใหม่ อันจะส่งผลต่อ 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรภายในองค์กร  

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก 
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ที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐ จึงได้จัดท�า “โครงการการพัฒนา 

การท�างานสู่ส�านักงานสมัยใหม่ (Modern Office)” โดยในปี พ.ศ. 2557 จะด�าเนินการ 4 โครงการย่อย ได้แก่ 

  1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการท�างาน โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการท�างาน

ของหน่วยงานภายใน และการติดตามงาน ควบคู่กับการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุน 

การปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้อง รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู ้

ซึ่งกันและกัน

  2) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการสร้างความผูกพันของคนในองค์กร การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ รวมถึงการบริหารคนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้สะดวกทันสมัย และลดการใช้ทรัพยากร และ 

มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความรักความผูกพันองค์กร 

  3) ด้านการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง  

(Communication for Change)  การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลง 

ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นบุคลากรให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย 

มีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อประชาชน เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงง่ายขึ้น 

  4) ด้านอาคารสถานที่ เป็นการออกแบบและปรับปรุงภายในอาคารสถานที่โดยไม่กระทบกับโครงสร้างของ

อาคาร มุ่งเน้นรูปแบบที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้พื้นท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดรับ 

กับบริบทของวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เช่น การสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงเปิดกว้างส�าหรับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ  

ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน สื่อมวลชน เพื่อเป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างบรรยากาศของความกระฉับกระเฉง 

กระตือรือร้นให้กับบุคลากร ท�าให้ท�างานอยู่บนความท้าทายที่ต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และบรรยากาศ 

เป็นกันเอง มีความสุขในการท�างาน เป็นต้น

  การด�าเนนิโครงการการพฒันาการท�างานสูส่�านกังานสมยัใหม่ (Modern Office) จะด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง

ในปีถัดไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างต้นแบบส�านักงานสมัยใหม่ (Modern Office) ให้สอดคล้องกับแนวคิด 

Simplification และ Open Government อันน�าไปสู่การสร้างรากฐานองค์กรให้เข้มแข็ง (Robustness) การสร้างสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเครือข่าย (Relevancy) และตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) เกดิเป็นต้นแบบระบบท่ีมกีารท�างาน

ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพการท�างานอย่างครบวงจรเพื่อการขยายผลสู่หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ต่อไป



ส่วนที่ 3
ผลการดำาเนินงาน

ของสำานักงาน ก.พ.ร.

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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 ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในส�านักนายกรัฐมนตรี ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี ท�าหน้าที ่
รบัผิดชอบงานบริหารจัดการและจัดท�าข้อเสนอทางวชิาการ เพือ่การตดัสนิใจเชงินโยบายของ ก.พ.ร. และหน้าทีอ่ืน่ตามกฎหมาย
หรือที่ ก.พ.ร. ก�าหนด ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

วิสัยทัศน์3.1

 “ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

ประเด็นยุทธศาสตร์3.2

 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค ์
เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

 ส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ พร้อมพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากร 
มีความเป็นมืออาชีพ บริหารสินทรัพย์ของภาคราชการอย่างเป็นระบบ เกิดความคุ้มค่า เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการตอบสนองและมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนมีความเชื่อถือไว้วางใจ
ในการท�างานของทางราชการ และระบบราชการไทยมกีารพัฒนาเป็นองค์การท่ีมีสุขภาวะ มีขีดสมรรถนะสูง การท�างานทันสมัย คล่องตวั 
บุคลากรมีความผาสุก มีขวัญก�าลังใจและผูกพันกับองค์กร มีความส�าเร็จตามเป้าหมายชีวิตไปพร้อม ๆ กับเป้าหมายขององค์กร

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

 สร้างความพร้อมของระบบราชการไทยสู่ความเป็นสากล

 เป้าประสงค์ : มีการบูรณาการโดยการอาศัยยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน�า มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับ 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้อย่างยั่งยืน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

 เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ

 เป้าประสงค์ : บุคลากรและองค์กรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับเกณฑ์มาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได้  

และปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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โครงสร้างส่วนราชการ และอัตรากำาลังของสำานักงาน ก.พ.ร.3.3

 ส�านักงาน ก.พ.ร. แบ่งส่วนราชการ1 เป็น 9 กอง 1 ส�านัก และ 2 กลุ่ม มีสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการภายในของส�านักงาน  1 หน่วยงาน (ภาพที่ 3-1)

 

ภาพที่ 3-1  โครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำาลังของสำานักงาน ก.พ.ร.

__________________________________________________________
 1  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2556  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนที่ 42 ก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2556

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)

สถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี*

กลุ่มตรวจสอบภายใน (2)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (3)

สำานักงาน ก.พ.ร.      
เลขาธิการ ก.พ.ร.

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (3)

(214)

- ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (3)
- ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. (1)
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ (15)

กองเผยแพร่และ
สนับสนุนการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบราชการ

(19)

กองพัฒนา
ระบบราชการ 1

(22)

กองพัฒนา
ระบบราชการ 2

(6)

กองพัฒนาระเบียบ
ราชการส่วนภูมิภาค
และความสัมพันธ์กับ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(25)

กองส่งเสริม
การตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการ

(5)

สำานักงานเลขาธิการ

(45)

กองกฎหมายและ
ระเบียบราชการ

(7)

กองกิจการ
องค์การมหาชน
และหน่วยงาน

ของรัฐรูปแบบอื่น

(7)

กองติดตาม
และประเมินผล

การพัฒนา
ระบบราชการ

(17)

กองบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม

(35)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านต่อต้านการทุจริต

* หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) อัตราก�าลังที่ปฏิบัติงานจริงรวม 214 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2556



ส่วนที่ 3 :
การดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission
177

ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำานักงาน ก.พ.ร.  3.4

 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านกังาน ก.พ.ร. มข้ีาราชการพลเรอืนสามญัในสงักดัรวม 290 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท  

ได้แก่  ประเภทแรก เป็นข้าราชการพลเรอืนสามญัซึง่ปฏบิตัริาชการในฐานะเจ้าหน้าทีใ่นส่วนราชการต่าง ๆ  ของส�านกังาน ก.พ.ร. 

จ�านวน 214 คน หรือร้อยละ 74 และ ประเภทที่สอง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งอาศัยสังกัดส�านักงาน ก.พ.ร. 

เพื่อร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) (ภาพท่ี 3-2) โดยแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 

40 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ท่ีคัดเลือกจากท้ังผู้ท่ีเป็นข้าราชการและบุคคลทั่วไป 

ทีม่คีณุสมบตัติามที ่ก.พ.ร. ก�าหนด ซึง่บุคคลทีผ่่านการสอบคดัเลอืกและได้เข้าร่วมโครงการทกุคนจะได้รับการบรรจหุรือโอนมา

แต่งตั้งเป็นข้าราชการของส�านักงาน ก.พ.ร ท้ังนี้ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวได้พัฒนาตามหลักสูตรจนสิ้นสุด

กระบวนการของโครงการ ส�านักงาน ก.พ.ร. จะจัดสรรไปแต่งตั้งในต�าแหน่งท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาระบบราชการ 

ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. มีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดที่ก�าลังพัฒนาตามหลักสูตร 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ จ�านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส�านักงาน ก.พ.ร. 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

ข้าราชการประจ�า
214 คน (74%)

ข้าราชการในโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

76 คน (26%)

ภาพที่ 3-2  ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำานักงาน ก.พ.ร.

 2) ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ร. และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส�าคัญ ๆ อีกหลาย 

คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึง่บทบาทในฐานะเจ้าหน้าท่ีของ ก.พ.ร. และเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายเลขานกุารในคณะกรรมการต่าง ๆ  

ดังกล่าว จะต้องจัดท�าข้อเสนอทางวิชาการที่มีข้อมูลครอบคลุมความรู้รอบด้าน ท้ังในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติท่ีครอบคลุม

แง่มุมของสภาพข้อเท็จจริง สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม ตลอดจนข้อเสนอเพื่อเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมเป็นไปได้  

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนดหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าว ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงเป็น

องค์กรที่ต้องพร้อมด้วยนักพัฒนาระบบราชการที่มีความรู้ความสามารถพร้อมท�างานสนองต่อความต้องการของคณะกรรมการ
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ทีม่อีงค์คณะหลากหลาย ปัจจุบนัส�านักงาน ก.พ.ร. มคุีณวฒิุพืน้ฐานของข้าราชการส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 

รวมร้อยละ 71 โดยมีข้าราชการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและต�่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 29 ซึ่งกล่าวได้ว่าข้าราชการ 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท (ภาพท่ี 3-3) โดยมีเพียงร้อยละ 7 ท่ีมีคุณวุฒิต�่ากว่าระดับปริญญาตรี  

ซึ่งเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานสนับสนุนของส�านักงาน ก.พ.ร. 
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต�่ากว่า ปริญญาตรี47 คน
(22%)

15 คน
(7%)

148 คน
(69%)

4 คน
(2%)

ภาพที่ 3-3  ข้าราชการพลเรือนสามัญของสำานักงาน ก.พ.ร. จำาแนกตามระดับการศึกษาชั้นสูงสุด

ความร่วมมือระหว่างสำานักงาน ก.พ.ร. กับหน่วยงานต่างประเทศ 3.5

 จากนโยบายรฐับาลในการกระชบัความร่วมมอืและความเป็นหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์กบัประเทศทีม่บีทบาทส�าคัญของ

โลกและประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือรักษาและขยายความร่วมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า 

การเงิน การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อให้เกิด

เสถียรภาพความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 

ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้น�าอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียนซ่ึงแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างประชาคม โดยการเสริมสร้าง 

ความร่วมมือและการรวมตัวในภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ส�านักงาน ก.พ.ร. 

จึงได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการ

 โดยในปี พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการด�าเนินการตามความร่วมมือ รวมท้ังการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน 

ต่างประเทศ ดังนี้ 

 3.5.1 ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)
   ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้สนบัสนนุและเสนอผลงานของหน่วยงานภาครัฐไทยเพือ่ขอรับการประเมนิรางวลั United 

Nations Public Service Awards 2013 ขององค์การสหประชาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2556 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล คือ   

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขา Improving the delivery of services 
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จากผลงาน Child First-Work Together (CF-WT) และองค์การสหประชาชาติได้จัดงานพิธีมอบรางวัลและจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการ 2013 United Nations Public Service Forum, Day and Awards Ceremony “Transformative 

e-Government and Innovation: Creating a Better Future for All” ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556 ณ Sofitel 

Hotel และ Bahrain International Circuit กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาร์เรน ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผู้สนับสนุน 

และเสนอผลงานของหน่วยงานภาครัฐไทยเพ่ือขอรับการประเมินรางวัลดังกล่าว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 

ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการ 

ของภาครัฐไทยในอนาคต

 3.5.2 ความร่วมมือกับธนาคารโลก (World Bank)  
   ในปี พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. และธนาคารโลก (World Bank) ประเทศไทย  ได้มีกิจกรรมความร่วมมือ
ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ได้แก่ การส่งข้าราชการ คือ นางสาวอรญาณี สุนทรัช นักพัฒนาระบบราชการช�านาญการ และ 
นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์ นักพัฒนาระบบราชการช�านาญการ เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ ธนาคารโลกกรุงวอชิงตัน ดีซี 
สหรัฐอเมริกา ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2556 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับ World Bank Global Expert Team ในเรื่อง  
Cross Agency KPIs, Performance Measurement and Monitoring System
   ประเด็นความร่วมมือที่ส�านักงาน ก.พ.ร. และธนาคารโลกได้ด�าเนินการร่วมกันระหว่างปี พ.ศ. 2556 ได้แก่
   1) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ส�านักงาน ก.พ.ร. และธนาคารโลกได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวผลการจัดอันดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2013) ณ ห้องประชุมไชยโย ธนาคารโลกประจ�า
ประเทศไทย อาคาร Siam Tower โดยประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 18 จาก 185 ประเทศทั่วโลก ซึ่งยังคงรักษาอันดับ 20 อันดับ
แรกของประเทศที่น่าลงทุนไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
   2) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ต้อนรับ Ms. Pamela Cox ต�าแหน่ง Regional Vice 
President for the East Asia พร้อมด้วย Ms. Annette Dixon ต�าแหน่ง Country Director ซึ่งได้น�าคณะเจ้าหน้าท่ี 
จากธนาคารโลก เข้าพบเลขาธกิาร ก.พ.ร. เพือ่หารอืเก่ียวกบัทศิทางการด�าเนนิงานของธนาคารโลก ในปี พ.ศ. 2556 แก่ประเทศ 
Middle-Income Country และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับส�านักงาน ก.พ.ร.
   3) สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระยะสั้นด้านการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลก
จะส้ินสุดลงในปี พ.ศ. 2556  ธนาคารโลกจึงได้ประชุมหารือด้านแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ กับหน่วยงานส�าคัญต่าง ๆ 
รวมทั้งส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการในด้านการพัฒนา 
ที่ส�าคัญของไทย โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 Mr. Constantine Chikosi ต�าแหน่ง Portfolio and Operations Manager  ได้น�า 
คณะเจ้าหน้าทีจ่ากธนาคารโลกเข้าพบเลขาธกิาร ก.พ.ร. 
เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ระหว ่างธนาคารโลกและประเทศไทยในอนาคต  
ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร. 
(ภาพที่ 3-4) โดยได้น�าเสนอร่างแนวคิดแผนยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 ซ่ึง 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  (1) Growth & 
Competitiveness  (2) Inclusive Growth  (3) Green 
Growth (4) Internal Process หรือ Public Sector 
Development

ภาพที่ 3-4  Mr.Constantine Chikosi นำาคณะเจ้าหน้าที่จาก

ธนาคารโลกเข้าพบและหารือเลขาธิการ ก.พ.ร. 
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   4) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้การต้อนรับ Mr.Janamitra Devan ต�าแหน่ง  
Vice President, World Bank Group  เน่ืองในโอกาสเดนิทางมาเยอืนประเทศไทย ในโอกาสนี ้ส�านกังาน ก.พ.ร. และธนาคารโลก 
ได้หารอืและแลกเปลีย่นข้อมลูในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารของหน่วยงานภาครฐัเพือ่ให้เกดิความสะดวกในการด�าเนนิ
ธุรกิจ “Ease of Doing Business” ตลอดจนธนาคารโลกได้รับทราบประเด็นที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ต้องการการสนับสนุนจาก
ธนาคารโลกในเรื่องของ Doing Business ด้วย
   5) เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้การต้อนรับคณะจากธนาคารโลก ในโอกาสท่ี  
Ms.Annette Dixon ต�าแหน่ง Country Director for South East Asia อ�าลาต�าแหน่ง พร้อมกบัแนะน�า Mr.Ulrich Zachau  
ผู้ที่จะมารับต�าแหน่งคนถัดไป  ในโอกาสนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. และธนาคารโลก ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น
ความร่วมมือในอนาคตภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ (CPS) 4 ด้าน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะด้าน
การพัฒนากระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ และการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ โดยการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นและ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ธนาคารโลกยังได้รับทราบประเด็นท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. ต้องการการสนับสนุน 

จากธนาคารโลกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ด้วย

 3.5.3  ความร่วมมอืกบัองค์การเพ่ือความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organisation  
for Economic Co-operation and Development : OECD)

   จากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบข้อเสนอแผนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลใน 

ภาคราชการเพ่ือการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีดี่อย่างยัง่ยนื ประกอบกบัคณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2555 รบัทราบ

ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบ 

ในการพัฒนาระบบราชการไทยให้เกดิความโปร่งใส เพือ่ให้ภาพลกัษณ์การคอร์รปัชัน่ของประเทศดขีึน้และเป็นทีย่อมรบัในระดบั

สากล โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 Mr. Richard Boucher รองเลขาธิการ OECD และคณะ ได้เดินทางเยือนประเทศไทย 

เพือ่พจิารณากรอบความร่วมมอืระหว่างสองหน่วยงาน และแลกเปลีย่นข้อมลูเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติคอรปัช่ันกับส�านกังาน 

ก.พ.ร. (ภาพที่ 3-5) รวมทั้งได้มีหนังสือเชิญเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการสัมมนา Global Forum on Public Governance : 

Better Governance for Inclusive Growth และร่วมเป็นวิทยากรหลักใน Session : Establishing a Professional Public 

Service  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ คณะเดินทางได้ร่วมประชุม

เชิงปฏิบัติการ OECD Experts เพื่อหารือเรื่อง Regional Development Corporate Governance และสานต่อกิจกรรม 

ความร่วมมือต่าง ๆ กับ OECD ให้เป็นรูปธรรม 

ภาพที่ 3-5  Mr.Richard Boucher รองเลขาธิการ OECD และคณะหารือกรอบความร่วมมือระหว่าง OECD กับสำานักงาน ก.พ.ร.
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 3.5.4 ความร่วมมือกับ Korea International Cooperation Agency : KOICA

   ตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้จัดโครงการ “World Friends Korea (WFK) Advisors Program” 

โดยให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการภาครัฐ นั้น ส�านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่า 

เป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู ้โดยผู ้เชี่ยวชาญที่มีความน่าสนใจ จึงได้ส่งข้อเสนอขอรับการสนับสนุนผู ้เชี่ยวชาญจาก 

สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ในการสร้าง Competitive Landmark ในท้องถ่ินให้อยู ่ในระดับสากล 

และข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจาก KOICA และทางรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ส่ง Mr.Park Bong Shik ซึ่ง 

เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Development Administration and Innovation Seoul Metropolitan Government 

มาเป็นที่ปรึกษาแก่ส�านักงาน ก.พ.ร. ตามข้อเสนอดังกล่าว เป็นเวลา 1 ปี 

   จากประสบการณ์และความเชีย่วชาญของ Mr. Park ซ่ึงมคีวามสอดคล้องกบัการด�าเนนิยทุธศาสตร์ด้านนโยบาย

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงมอบหมายให้ Mr. Park ปฏิบัติงานในฐานะ 

ผู ้ เชี่ยวชาญและให้ค�าปรึกษาแก่ส�านักงานเลขานุการ ก.น.จ. ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา และ 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Kim Jin Kwan ต�าแหน่ง Country Director of 

KOICA Thailand Office) และทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมท้ังได้ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

ภาครัฐและโอกาสในการสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

 3.5.5 การศึกษาดูงาน และฟังบรรยายสรุปของหน่วยงานต่างประเทศ

   ตลอดปี พ.ศ. 2556 มีผู้แทนและคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ มาศึกษาดูงานและฟังบรรยาย

สรุปในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 

	 	 	 l	คณะผูแ้ทนจาก Public Service Commission (PSC) จากประเทศมาเลเซีย น�าโดย Dato’ Haji Mohammed 

Sepuan bin Anu, Datuk Zainol Othman และ Mr. Isaka Anak Kana ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบราชการและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย และบทบาทหน้าที่ของส�านักงาน 

ก.พ.ร. ในการผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

	 	 	 l	คณะจาก Malaysia Productivity Corporation (MPC) หรือองค์กรผลผลิตแห่งชาติมาเลเซีย น�าโดย 

Ms. Lee Saw Hoon, Senior Director of Global Competitiveness เดินทางมาประเทศไทยและเข้าพบผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. 

เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศไทยในด้านความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างความสามารถใน 

การแข่งขนั และประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบั Doing Business หรอืการเอือ้ให้เกดิความสะดวกในการด�าเนนิธรุกจิ รวมไปถงึแนวทาง

ความร่วมมือในอนาคต  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556

	 	 	 l	คณะเจ้าหน้าทีจ่ากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว จ�านวน 13 ราย ซึง่เข้าอบรมหลกัสตูร “Public 

Administration Management” ภายใต้โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ ไทย-ลาว ซึง่จัดโดยส�านกัสริพิฒันา สถาบนับณัฑติ

พัฒนบริหารศาสตร์ ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และฟังบรรยายสรุป

เกี่ยวกับระบบราชการไทยกับการปฏิรูป เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 (ภาพที่ 3-6)
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ภาพที่ 3-6  คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบราชการไทยกับการปฏิรูป

	 	 l	คณาจารย์มหาวิทยาลัย Kabul สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จากสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ที่เข้าร่วม

โครงการอบรมหลักสูตร “Policy and Public Administration Offered in Thailand” มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
	 	 l	คณะเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน ก.พ. จากประเทศอินเดยี จ�านวน 6 ราย ทีเ่ข้าร่วมโครงการอบรมหลกัสตูร “Governance 

and Anti-Corruption : Methods and Tools Behind an Effective Corruption Eradication Strategy” ซ่ึงจัดโดยสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้มาศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และรับทราบกรอบ 

การท�างานและเครื่องมือที่ช่วยป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

 3.5.6 การผลักดันการสร้างประชาคมอาเซียน

   ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้สนองตอบนโยบายของรฐับาลในการผลกัดนัเพือ่เตรยีมความพร้อมของระบบราชการไทย 

เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในฐานะคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2554 

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการตามมาตรการภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

ในหัวข้อ A.1.4 การส่งเสริมธรรมาภิบาล และแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในหัวข้อ A7. การพัฒนา

สมรรถภาพของระบบราชการ และ C3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน ดังนี้

   1) การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ�าปีในหัวข้อ “ปรับระบบราชการไทย เตรียมพร้อมสู่อาเซียน” 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การเสวนา เรื่อง “ระบบราชการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

และ “การพัฒนาองค์การเพื่อรองรับอาเซียน” และการจัดนิทรรศการ เป็นต้น

    ผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย ผูบ้รหิารระดบัสงู ข้าราชการกระทรวง กรม จงัหวดั สถาบนัการศกึษา และ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Best Practice ของส่วนราชการและเอกชนที่ด�าเนินการเตรียมความพร้อมและสร้าง 

ความตระหนกัให้หน่วยงานภาครฐัเหน็ความส�าคัญในการเตรยีมความพร้อมด้านต่าง ๆ   ตลอดจนสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ที่ส่วนราชการและข้าราชการต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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   2) การจัดประชมุเชงิปฏบิติัการ The ASEAN Workshop on the New Era of the Public Sector Reform 

in ASEAN Community  เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2556 ณ โรงแรม Novotel Bangkok โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ธนาคารโลก

ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเป็นเจ้าภาพ (ภาพที่ 3-7) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการตามกรอบ

แผนงานภายใต้ ASEAN Blueprint  ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล ซ่ึงระบุมาตรการในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ

ประสบการณ์แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาสมรรถภาพระบบราชการระหว่าง 

ประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน (Experts’ Community of Practice) 

ในด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ภาพที ่3-7  การประชุมเชิงปฏบัิติการ The ASEAN Workshop on the New Era of the Public Sector Reform in ASEAN Community

     ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ 

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย นับเป็นก้าวแรกส�าหรับภูมิภาคอาเซียน 

โดยได้มกีารแลกเปลีย่นสถานการณ์การเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการพัฒนา

ระบบราชการ  การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีประเด็นท่ีแต่ละประเทศให้ความสนใจร่วมกัน คือ  

การพัฒนายกระดบัการบรหิารจดัการของภาครัฐทีต้ั่งอยูบ่นหลกัธรรมาภบิาลเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน การส่งเสรมิ

ความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ และทีส่�าคญัทีส่ดุคอื การพฒันาระบบการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยยดึประชาชน

เป็นศูนย์กลาง

   3) การอบรมหลักสูตร ASEAN Executive Governance Program เมื่อวันท่ี 26 - 31 สิงหาคม 2556 

เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการตามกรอบแผนงานภายใต้ ASEAN Blueprint ในด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล และเป็นผลสืบ

เนื่องจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ The ASEAN Workshop เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2556 โดยส�านักงาน ก.พ.ร. และ

ธนาคารโลกประเทศไทยได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรข้ึน เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นเลิศ  และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อ 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ พร้อมทัง้ศกึษาดูงาน ณ สถานทีต้่นแบบ เป็นการเพิม่ขดีสมรรถนะแก่เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูของอาเซยีนให้

เป็นผูน้�าธรรมาภิบาลในการขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร์อย่างเหมาะสม สร้างความเข้าใจและการนิยามธรรมาภบิาลอาเซียน

ร่วมกัน พัฒนา Service Delivery ภาครัฐภายใต้บริบทของธรรมาภิบาล เป็นการริเริ่มและผลักดันแผนธรรมาภิบาลอาเซียน 
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5 ปี ที่มุ่งเน้น Service Delivery ในช่วงปีแรก และการติดตามผลเพื่อพัฒนาในปีถัดไป โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

ภาครฐัจากประเทศสมาชกิ เข้าร่วมการประชมุทัง้สิน้จ�านวน 8 ประเทศ ได้แก่ กมัพชูา อนิโดนเีซยี ลาว มาเลเซยี พม่า ฟิลปิปินส์ 

สิงคโปร์ และไทย

   4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อสนับสนุนผลักดัน 

การด�าเนินการตามกรอบแผนงานภายใต้ ASEAN Blueprint ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล และเป็นผลสืบเนื่องจาก 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ The ASEAN Workshop เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2556 เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์

ของประเทศสมาชิกอาเซียน (Experts’ Community of Practice) ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ 

วางแนวทางการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาระบบราชการ และการวางแผนความร่วมมือในอนาคตเพื่อน�าไปสู่

มาตรฐานการพัฒนาหลักธรรมาภิบาลระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนและระยะเวลาการติดต่อ

ระหว่างประเทศ

    ส�านักงาน ก.พ.ร. และ หน่วยงานภาครัฐประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ร่วมกับธนาคารโลก 

ได้ด�าเนนิการประชมุทางไกล (Video Conference) เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูและประสบการณ์ด้านการพฒันานวตักรรมการบริหาร

จัดการ เรือ่งระบบการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์(Result Based Management : RBM) ซึง่ประเทศมาเลเซยีได้น�าแนวคดิ RBM 

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ส่งผลให้เศรษฐกิจของมาเลเซียดีข้ึน ปัจจุบัน 

แนวคิด RBM ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งไทยและประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ดังนั้น 

การประชุมทางไกลน้ี นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริม 

ให้เศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคดีขึ้นอีกด้วย

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสำานักงาน ก.พ.ร. (แยกตามหมวดงบประมาณ)3.6

 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 รวม 295,503,300 บาท เพื่อด�าเนินงานตามภารกิจ  

จ�าแนกเป็นงบบุคลากร 115,421,500 บาท งบด�าเนินงาน 36,176,900 บาท และ งบรายจ่ายอื่น 143,904,900 บาท 

(ตารางที่ 3-1)

ตารางที่ 3-1  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2556 ของสำานักงาน ก.พ.ร.

งบประมาณภารกิจประจำา งบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 (บาท)

1. งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจ�า/ชั่วคราว) 115,421,500

2. งบด�าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 36,176,900

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) -

4. งบรายจ่ายอื่น (เช่น งบจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิจัย) 143,904,900

รวม 295,503,300
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ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของ
สำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

3.7

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้มกีารน�าระบบการบูรณาการการตดิตามและประเมนิผลภาครฐั ตามมตขิองคณะรฐัมนตรี 

ในคราวประชมุเมือ่วนัที ่24 มกราคม 2554 ซึง่ได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นกรอบแนวทางในการประเมินผล

การปฏิบัติราชการให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ�้าซ้อนและภาระงานเอกสาร เพื่อมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่มีความจ�าเป็น 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีกรอบการประเมินผล 2 มิติ ประกอบด้วย มิติภายนอกและมิติภายใน ดังนี้

	 l	มิติภายนอก น�้าหนักร้อยละ 70 ได้แก่ 

  - ด้านประสิทธิผลของการด�าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (น�้าหนักร้อยละ 60) 

  - ด้านคุณภาพของการปฏิบัติราชการโดยวัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น�้าหนักร้อยละ 10)

	 l	มิติภายใน น�้าหนักร้อยละ 30 ได้แก่ 

  - ด้านประสิทธิภาพ (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การใช้จ่ายงบประมาณ การประหยัดพลังงาน และการปรับปรุง

กระบวนการ) (น�้าหนักร้อยละ 15) 

  - ด้านการพัฒนาองค์การ (การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

องค์การ และความโปร่งใส) (น�้าหนักร้อยละ 15)

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-SAR) รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน โดยไม่มีการรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 6 เดือน ท้ังนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารและ 

ผู้ปฏิบัติงานในส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ประเมินความก้าวหน้าและสถานการณ์ของหน่วยงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว ้

ตามค�ารับรองการปฏบิติัราชการ และใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร ตดิตามความก้าวหน้า ประเมินผลการด�าเนนิงานขององค์กร 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับ

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส�านักงาน ก.พ.ร. ท่ีได้ คือ 4.3688 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน

 กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้จ�าแนกตามมิตเิพื่อประเมนิผล 

2 มิติ ได้แก่

 มิติภายนอก (นำ้าหนักร้อยละ 70) 
 การประเมนิผลการปฏิบติัราชการ ด้านประสทิธผิลของการด�าเนนิการตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาลและภารกจิหลกั 
มตีวัชีว้ดัประกอบด้วย “คะแนนเฉลีย่ในการด�าเนินการตามข้อเสนอการเปลีย่นแปลงเพือ่สร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ” 
“ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา” 
“คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิการปฏบิติัราชการตามค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการของส่วนราชการ จงัหวดั สถาบนัอดุมศึกษา 
และองค์การมหาชน” “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนากลไกในการสนับสนุนให้เกิดการบริหารงานแบบบูรณาการ” 
“ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการถ่ายโอนงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานและงานตรวจสอบและรับรอง 
คุณภาพมาตรฐาน” ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน เรื่อง “อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย 
เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก” “ระดับความส�าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Readiness)” และ “ระดับความส�าเร็จของความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน”
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 การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ด้านคณุภาพของการปฏบิตัริาชการโดยวดัจากความพงึพอใจ/ความเชือ่มัน่ของผู้รับ

บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนภารกิจที่ด�าเนินการในปัจจุบันแล้ว พบว่ามีภารกิจงาน

ที่ให้บริการแก่ส่วนราชการที่สามารถประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดจาก 

“ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร.” เป็นตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ” เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเมื่อ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีมต ิ

เห็นชอบกับการขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ส�านักงาน ก.พ.ร.  เสนอ

 มิติภายใน (นำ้าหนักร้อยละ 30)

 การประเมนิผลการปฏบิติัราชการ ด้านประสทิธภิาพ ประเมนิจากประเดน็การจดัท�าต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต การใช้จ่าย

งบประมาณ การประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยวัดผลจาก “ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิต” “ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ” “ระดับความส�าเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีท�าได้จริง

เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายผลผลติตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย” “ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการตามมาตรการประหยดั

พลังงานของส่วนราชการ” และ “ระดับความส�าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ”

 การประเมนิผลการปฏบิติัราชการ ด้านการพฒันาองค์การ ประเมนิจากประเดน็การพฒันาบุคลากร การพฒันาปรบัปรงุ

สารสนเทศ วัฒนธรรมองค์การ และความโปร่งใส โดยวัดผลจาก “ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาบคุลากร” “ระดบัความส�าเรจ็

ของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ” “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ” โดยใช้แบบส�ารวจ 

การพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร 

ในหน่วยงาน ซึ่งจะน�าข้อมูลไปใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการของหน่วยงาน  และ “ระดับ 

ความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ” เป็นการวัดประเมินจากระดับความส�าเร็จ 

ในการด�าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เทียบกับค่าเป้าหมายในแผน 

การด�าเนินการ (Action Plan) ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของ
สำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

3.8

ตารางที่ 3-2  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25563.9
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ หน่วย : บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 58,558,261.57

ลูกหนี้ระยะสั้น 3 22,113,760.17

รายได้ค้างรับ 574,387.50

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 81,246,409.24 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 4 48,249,645.43 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 5 16,098,520.60 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 64,348,166.03 

รวมสินทรัพย์ 145,594,575.27 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 6 5,097,612.84

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 498,722.10

เงินรับฝากระยะสั้น 7 255,913.18

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8 4,609,121.13

รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,461,369.25

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 140,608.58 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 500,000.00 

เงินประกันอื่นระยะยาว 23,375.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 663,983.58 

รวมหนี้สิน 11,125,352.83 

สินทรัพย์สุทธิ 134,469,222.44 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน     1,637,210.34 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 9 132,832,012.10 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 134,469,222.44 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ หน่วย : บาท

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ 10    332,981,583.49 

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล 11    271,127,362.00 

รวมรายได้จากรัฐบาล   604,108,945.49 

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 12      18,264,631.18 

รายได้อื่น         267,000.00 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น     18,531,631.18 

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน   622,640,576.67 

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 13    112,768,628.56 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 16,897,747.29 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       4,397,005.64 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง       3,723,298.23 

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 14    206,926,025.83 

ค่าสาธารณูปโภค 15       6,555,169.02 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 16      21,198,632.12 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 17    184,772,955.11 

ค่าใช้จ่ายอื่น 18       4,048,568.00 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 561,288,029.80 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 61,352,546.87 

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน

ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (70,972.76)

รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน (70,972.76)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 61,281,574.11 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 61,281,574.11 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน   
  

 1  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

 2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 3  ลูกหนี้ระยะสั้น

 4  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

 5  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

 6  เจ้าหนี้ระยะสั้น

 7  เงินรับฝากระยะสั้น

 8  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 9  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

 10  รายได้จากงบประมาณ

 11  รายได้จากเงินกู้รัฐบาล

 12  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

 13  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 14  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

 15  ค่าสาธารณูปโภค  

 16  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

 17  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

 18  ค่าใช้จ่ายอื่น

 19  ภาระผูกพัน

 20  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน

 21  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

 22  รายงานรายได้แผ่นดิน
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

   1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน   

    งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 

ที่ กค 0423.2/ว.410  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 

   1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน 

    งบการเงินน้ีเป็นการแสดงภาพรวมรายการทางบญัชทีีเ่กดิข้ึนในหน่วยงานระดบักรมคอืส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(ก.พ.ร.) ภายใต้สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

   1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน 

    รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็น

ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของ

หน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 

   1.4 วัสดุคงเหลือ 

    แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

   1.5 การรับรู้รายได้ 

    - รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 

    - รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้ 

    - รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน 

   1.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

    - ที่ดิน เป็นที่ธรณีสงฆ์อยู่ในความดูแลของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  

    - อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และอาคารที่หน่วยงานไม่มี 

กรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน 

    - อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อุปกรณ์ท่ีได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ามาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียน 

คุมสินทรัพย์อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 

เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

   1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

    แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

   1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุ 

การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ 

    อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 8-25 ปี 

    อุปกรณ์   3-8 ปี 

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์      5  ปี
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : บาท

เงินฝากสถาบันการเงิน 320,098.08
เงินทดรองราชการ 500,000.00
เงินฝากคลัง 57,738,163.49
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,558,261.57

หมายเหตุที่ 3 - ลูกหนี้ระยะสั้น
หน่วย : บาท

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 2,364,075.00
เงินจ่ายล่วงหน้า 19,749,685.17
รวมลูกหนี้ระยะสั้น 22,113,760.17

หมายเหตุที่ 4 - อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
หน่วย : บาท

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 17,348,888.55
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,938,635.61)
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 11,410,252.94

อุปกรณ์ 128,122,057.02
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (91,282,664.53)
อุปกรณ์ (สุทธิ) 36,839,392.49
รวมอาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 48,249,645.43

หมายเหตุที่ 5 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
หน่วย : บาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 25,367,868.60
หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (12,980,930.66)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (สุทธิ) 12,386,937.94

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 7,110,800.00
หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (3,399,217.34)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) 3,711,582.66
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 16,098,520.60

หมายเหตุที่ 6 - เจ้าหนี้ระยะสั้น
หน่วย : บาท

เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 1,924,405.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก    2,857,917.79 
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ     315,290.05 
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 5,097,612.84
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

หมายเหตุที่ 7 - เงินรับฝากระยะสั้น 

   1. เงินรบัฝากระยะสัน้ กองทนุ สสส. สนบัสนนุเงินอุดหนนุโครงการสร้างเสรมิภาคกีารพฒันารฐั-สงัคมเพือ่สขุภาวะประเทศไทย จ�านวน 

255,913.18 บาท

   2. สถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลังพระสบืสานแนวพระราชด�าริ (มลูนิธปิิดทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชด�าริ) สนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายโครงการให้ส�านักงาน ก.พ.ร. จ�านวนรวม 4,000,000 บาท จ่ายค่าจ้างท่ีปรึกษาในปีงบประมาณ 2555 จ�านวน 185,900 บาท และปีงบประมาณ 2556 

จ�านวน 267,000 บาท คงเหลือจ�านวน 3,547,100 บาท  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเงินคืนให้มูลนิธิฯ แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 18 กันยายน 2556

หมายเหตุที่ 8 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท

เงินประกันผลงาน 4,528,511.22
เงินประกันอื่น 80,609.91
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,609,121.13

หมายเหตุที่ 9 - รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
หน่วย : บาท

ยอดยกมา 71,550,437.99
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิปี 2556   61,281,574.11 
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 132,832,012.10 

หมายเหตุที่ 10 - รายได้จากงบประมาณ
หน่วย : บาท

รายได้จากงบบุคลากร 96,648,684.31
รายได้จากงบด�าเนินงาน 39,859,454.00
รายได้จากงบลงทุน 5,890,103.24
รายได้จากงบกลาง 29,627,882.68
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 166,950,307.23
หัก  เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (5,994,847.97)
รวมรายได้จากงบประมาณ 332,981,583.49

หมายเหตุที่ 11 - รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล
หน่วย : บาท

เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) ตามแผนการส่งเสริมและ 271,127,362.00
พัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน
รวมรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล 271,127,362.00

 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะโอนเงินให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นผู ้รับผิดชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ส�าหรับ 

แผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน

  



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำาปี พ.ศ. 2556

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission
196

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

หมายเหตุที่ 12 - รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
หน่วย : บาท

หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น 18,208,603.50
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนา
ธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายได้จากการบริจาค 56,027.68
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 18,264,631.18

หมายเหตุที่ 13 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร
หน่วย : บาท

เงินเดือน 92,454,417.19
เงินประจ�าต�าแหน่ง 3,048,913.35
ค่ารักษาพยาบาล 7,729,473.58
เงินช่วยการศึกษาบุตร 350,648.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 9,185,176.44
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 112,768,628.56

หมายเหตุที่ 14 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ 2,997,050.16
ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 5,478,353.27
ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 572,828.80
ค่าจ้างเหมาบริการ 112,504,337.84
ค่าจ้างที่ปรึกษา 65,013,854.25
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 7,170,029.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 9,132,496.35
ค่าใช้จ่ายอื่น 4,057,076.16
รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย 206,926,025.83

หมายเหตุที่ 15 - ค่าสาธารณูปโภค 
หน่วย : บาท

ค่าไฟฟ้า 4,092,781.09
ค่าน�้าประปา 197,221.57
ค่าโทรศัพท์ 1,091,096.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 554,759.95
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 619,310.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 6,555,169.02

หมายเหตุที่ 16 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 
หน่วย : บาท

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 709,761.12
อุปกรณ์ 15,005,871.92
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,482,999.08
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 21,198,632.12



ส่วนที่ 3 :
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

หมายเหตุที่ 17 - ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ส�านักงาน ก.พ.ร. โอนเงินให้ส่วนราชการอ่ืนตามโครงการโอนเงินจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินการตามข้อเสนอ 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด จ�านวนเงิน 184,772,955.11 บาท

หมายเหตุที่ 18 - ค่าใช้จ่ายอื่น  

 ค่าใช้จ่ายอื่น จ�านวน 4,048,568.00 บาท เป็นเงินประกันผลงานค่าจ้างที่ปรึกษาตามงวดงานเกิดขึ้นเนื่องจากการเบิกจ่ายเงินฝากคลัง ซ่ึงได้หัก 

เงินประกันผลงานคงค้างอยู่ในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2556 ระบบเกิดคู่ Auto บัญชี T/E ปรับเงินฝากคลัง ซึ่งอยู่ในหมวดค่าใช้จ่าย โดยหน่วยงาน

จะบันทึกเป็นเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน และเมื่อมีการคืนเงินประกันผลงานให้คู่สัญญา ระบบจะเกิดคู่ Auto บัญชี T/R หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ 

จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งอยู่ในหมวดรายได้ เพื่อมาหักล้างบัญชีในระบบ

หมายเหตุที่ 19 - ภาระผูกพัน

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส�านักงาน ก.พ.ร. มีภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งประกอบด้วย

 1. ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ท�าสัญญาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์กับบริษัทสยามคาร์เร้นท์ จ�ากัด เพื่อใช้ในงานราชการส�านักงาน ก.พ.ร. เป็น

ระยะเวลา 58 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ 14/2553 จ�านวนเงิน 6,126,000 บาท

 2. ส�านักงาน ก.พ.ร. มีภาระผูกพันตามสัญญาที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณแบบมีหน้ีผูกพัน ณ 30 กันยายน 2556 จ�านวน 39 รายการ 

จ�านวนเงิน 43,907,853.84 บาท

ปีงบประมาณ
ขยายเวลาเบิกจ่าย 

ตามแผนงบประมาณ
แหล่งของเงิน

จำานวน 
(รายการ)

จำานวนเงิน 
(บาท)

2556 2556 งบด�าเนินงาน 9 2,982,311.43

2556 งบลงทุน 2 3,247,606.60

2556 งบรายจ่ายอื่น 28 37,677,935.81

รวม 39 43,907,853.84
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หมายเหตุที่ 20 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2556)

หน่วย : บาท

รายการ งบสุทธิ การสำารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน    

    ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

งบรายจ่ายอื่น 4,990,000.00 -   1,247,500.00 3,742,500.00 -   

รวม 4,990,000.00 -   1,247,500.00 3,742,500.00 -   

    ผลผลิต : การยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบบุคลากร 115,421,500.00 -   -   96,357,708.18 19,063,791.82 

งบด�าเนินงาน 41,492,000.00 2,518,000.00 2,982,311.43   35,991,607.31 81.26 

งบลงทุน 9,600,475.00 5,014,975.00 3,247,606.60  1,337,779.40 114.00 

งบรายจ่ายอื่น 118,643,425.00  3,692,800.00  36,033,635.81 78,916,394.80 594.39 

รวม 285,157,400.00  11,225,775.00  42,263,553.84 212,603,489.69 19,064,581.47 

    ผลผลิต : ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบรายจ่ายอื่น 3,973,400.00 5,400.00 396,800.00 3,571,200.00 -   

รวม 3,973,400.00 5,400.00 396,800.00 3,571,200.00 -   

รวมทั้งสิ้น 294,120,800.00 11,231,175.00 43,907,853.84 219,917,189.69 19,064,581.47

 

 ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2556 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2556) จ�านวน 19,064,581.47 บาท ได้พับไปทั้งจ�านวน
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

หมายเหตุที่ 21 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2555  หน่วย : บาท

รายการ
เงินกันไว้ 

เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพ

มาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ
งบด�าเนินงาน 2,589,432.81 1,805,332.81 784,100.00
งบลงทุน 2,000,000.00 1,467,492.00 532,508.00
งบรายจ่ายอื่น 73,732,428.88 52,296,616.38 21,435,812.50

รวม 78,321,861.69 55,569,441.19 22,752,420.50

 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย เงินที่มีหนี้ผูกพัน (ใบสั่งซื้อ/สัญญา) จ�านวน 71,972,061.69 บาท และเงินที่ไม่มีหนี้ผูกพัน จ�านวน 6,349,800 บาท 

ซึ่งในจ�านวนนี้ กรมบัญชีกลางได้แจ้งส�านักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือที่ กค 0420.3/36110 ลงวันที่ 22 กันยายน 2556 อนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 

ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อน�ามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ จ�านวน 3,174,900 บาท

 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2554  หน่วย : บาท

รายการ
เงินกันไว้ 

เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพ

มาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ
งบด�าเนินงาน 521,350.00 521,350.00 -   
งบลงทุน 3,392,900.00 3,392,900.00 -   
งบรายจ่ายอื่น 3,365,450.52 3,365,450.52 -   

รวม 7,279,700.52 7,279,700.52 -   

รวมทั้งสิ้น 85,601,562.21 62,849,141.71 22,752,420.50 

 รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2554 มียอดยกมา จ�านวนเงิน 2,355,406 บาท ในงบรายจ่ายอื่น และในระหว่างงวดได้รับอนุมัติให้
ขยายเวลาเบิกจ่ายในงบด�าเนินงาน จ�านวนเงิน 521,350 บาท  งบลงทุน จ�านวนเงิน 3,392,900 บาท และกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่ายไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อน�ามาจัดสรรเป็นเงินรางวัล จ�านวนเงิน 1,010,044.52 บาท

หมายเหตุที่ 22 - รายงานรายได้แผ่นดิน

หน่วย : บาท

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 6,535.50
รายได้อื่น 883,170.38
รวมรายได้นอกจากภาษี 889,705.88

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 889,705.88
รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง 889,705.88
สุทธิ -
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รายงานเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) : เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคราชการ (Public Sector 

Reform Loan : PSRL)  

 (หน่วย : บาท)

รายรับ แผนงาน/โครงการท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินกู้ธนาคารโลกตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบราชการไทย

1,879,709,960.42

หัก ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ วงเงินอนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ

แผน 1. แผนการปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานภาครัฐ 574,050,332.00 408,337,634.65

แผน 2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ 453,219,688.00 291,132,393.17

แผน 3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล 302,486,364.06 243,811,987.23

แผน 4. แผนการปรับเปลี่ยนระบบกฏหมาย 138,731,828.52 119,539,689.11

แผน 5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 369,921,880.00 312,455,657.11

แผนงบส�ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจ�าเป็น 41,299,867.84 33,983,499.46 1,409,260,860.73

คงเหลือ 470,449,099.69*

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ กันยายน 2556

* ส�ำนักงำน ก.พ.ร. คืนเงนิคงเหลือเข้ำสู่บญัชส่ีวนกลำงของส�ำนกังำนบรหิำรหนีส้ำธำรณะ และยตุกิำรด�ำเนนิงำนตำมแผนปฏริปูระบบบรหิำรภำครฐัทีส่อดคล้อง
กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี3.10

 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีสถานะเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) 

ในก�ากับของส�านักงาน ก.พ.ร. มีเป้าหมายที่จะด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังด้านการบริหารและการให้บริการ 

มีหน้าที่ ดังนี้

 1) ให้บริการแนะน�าปรึกษาทางการบริหารราชการ (Management consultancy services) แก่หน่วยงานของรัฐ

ในการยกระดับมาตรฐานการท�างานให้มีความเป็นเลิศ และสอดรับกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 2) ให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านการบริหารและการจัดการ เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการท�างานของหน่วยงานให้สามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การด�าเนนิงานขององค์กรให้สอดรับกบัแนวทางการบรหิารราชการแผ่นดนิ และหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี

 3) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 4) ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

หมายเหตุ หน่วย : บาท

2556 2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 73,619,858.08  32,383,175.60

ลูกหนี้ 5 14,301,311.53   14,753,436.66

รายได้ค้างรับ 2,656,101.00 10,981,253.66

วัสดุคงเหลือ 546,111.56       603,670.26

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,237,205.22       270,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 92,360,587.39  58,991,536.18

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 6 918,169.68    1,075,613.40

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 58,313.67         81,549.99

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 976,483.35  1,157,163.39

รวมสินทรัพย์ 93,337,070.74  60,148,699.57

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ 5,000,211.93 1,859,909.48

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18,019,989.98 13,514,352.41

รายได้รับล่วงหน้า 23,588,613.67 11,757,029.59

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,195,292.23 804,838.81

รวมหนี้สินหมุนเวียน 47,804,107.81 27,936,130.29

รวมหนี้สิน 47,804,107.81 27,936,130.29

สินทรัพย์สุทธิ 45,532,926.93 32,212,569.28

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 32,212,569.28 37,943,314.30

บวก การปรับปรุงรายการปีเก่า (3,001,909.48) (354,702.67)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 16,322,303.13 (5,376,042.35)

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 45,532,962.93 32,212,569.28

กำาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน - -

รวมสินทรัพย์สุทธิ 45,532,962.93 32,212,569.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการให้บริการ 112,567,282.25 96,071,219.48
รายได้ดอกเบี้ย 381,730.91 429,241.39
รายได้อื่น 536.96 129.05

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 112,949,550.12 96,500,589.92

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 112,949,550.12 96,500,589.92

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 7 6,484,806.52 8,066,008.69

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 87,211,820.72 81,919,766.25

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 9,379.00 254,476.00

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 807,966.45 1,168,333.06

ค่าสาธารณูปโภค 149,668.39 596,720.32

ค่าใช้สอยอื่น 1,500,943.01 7,039,779.06

ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์ 384,109.59 664,396.45

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 23,236.32 23,300.00

ค่าใช้จ่ายอื่น - 1,712,428.20

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 96,571,960.00   101,445,208.03

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 16,377,590.12 (4,944,618.11)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน

รายได้ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (รายรับจากการจ�าหน่ายครุภัณฑ์) - 71,118.00

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (55,286.99) (502,542.24)

(ค่าจ�าหน่ายครุภัณฑ์ กรณีจ�าหน่าย ช�ารุด สูญหาย เลิกใช้งาน และบริจาคสินทรัพย์)

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน (55,286.99) (431,424.24)

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 16,322,303.13 (5,376,042.35)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

รายได้สงู/(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายจากกจิกรรมตามปกติ  16,322,303.13 (5,376,042.35)

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 102,456.18 (152,005.29)

รายรับสูงกว่ารายจ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 16,424,759.31 (5,528,047.64)

ในสินทรัพย์ด�าเนินงาน หนี้สินด�าเนินงาน และส่วนของทุน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้ 17,432.63 8,034,045.09

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้ค้างรับ 8,325,152.66 (2,231,253.66)

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในวัสดุคงเหลือ 57,558.70 (90,354.51)

(เพ่ิมข้ึน) ลดลง ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (532,512.72) 4,862.91

หนี้สินด�าเนินงานและส่วนของทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า 3,140,302.45 (1,223,401.53)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,505,637.57 (11,955,130.09)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า 11,831,584.08 6,542,574.09

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 390,453.42 728,640.08

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปีก่อนขาด) (3,001,909.48) (354,702.67)

รวม 24,733,699.31 (544,720.29)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 41,158,458.62 (6,072,767.93)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จากการขาย (ซื้อ) ครุภัณฑ์ 78,223.86 1,031,215.48

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 78,223.86 1,031,215.48

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

- ไม่มีรายการ - - -

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 41,236,682.48    (5,041,552.45)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 32,383,175.60      37,424,728.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 73,619,858.08     32,383,175.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

หมายเหตุที่ 1  ความเป็นมา

 การพัฒนาระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใน พ.ศ. 2545 และการตรา 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ โดยการ 

วางกรอบกติกาใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดิน ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 การน�าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาประยุกต์ใช้ดังกล่าว ได้น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและวิธีการบริหารราชการ 

แนวใหม่ เช่น การบรหิารภาครฐัเชงิยทุธศาสตร์ การบรหิารราชการแบบบรูณาการ ระบบการก�ากบัดแูลและรายงานแบบไขว้ (Matrix System) และการบรหิาร

ราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) เป็นต้น

 มิติใหม่ในการบริหารราชการเหล่านี้ ท�าให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องด�าเนินการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ โครงสร้าง กระบวนงาน  

การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคลตลอดจนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการท�างานใหม่ ซ่ึงในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ที่ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องด�าเนินการนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยการกระตุ้นและสนับสนุน (Facilitation) และการช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Support)  

เพื่อเสริมสร้างพลัง (Empower) ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างราบร่ืน รวดเร็วทันการณ์ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนา 

ระบบราชการ

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ 

จึงได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Institute for Good Governance Promotion) ข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 

2547 เพื่อเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ในการก�ากับดูแลของส�านักงาน ก.พ.ร. โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่

ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สถาบันฯ มีสถานที่ตั้ง เลขที่ 120 หมู่ 3  

อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการกิจการภาครัฐที่ดี

 2. เพื่อส่งเสริมและด�าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

หมายเหตุที่ 2  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นภายใต้เกณฑ์คงค้าง (Accrual  Basis)  และ ข้อสมมุติฐานการด�าเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุที่ 3  สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป

 3.1 ใช้หลักบัญชีคู่ (Double Entry) หมายถึง การก�าหนดวิธีลงบัญชีส�าหรับรายการการเงินที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง จะต้องน�าแต่ละรายการการเงินมา

บันทึกบัญชีด้วยจ�านวนเงินในบัญชีเดบิตเท่ากับจ�านวนเงินที่บันทึกบัญชีเครดิต  

 3.2 ใช้รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคมปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายนปีถัดไป โดยก�าหนด 

รอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งปีงบประมาณหรือ 12 เดือน

 3.3 ใช้หลักบรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อย ในการบนัทึกรบัรูร้ายการบญัชีเดนิสะพดัระหว่างกัน (บญัชีพกั) ของรายรบัและรายจ่าย

 3.4 การจัดท�างบการเงิน สถาบันฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการก�าหนด รวมทั้งระเบียบและ 

ข้อบังคับของสถาบันฯ
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 3.5 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  1) การรับรู้รายได้

   - รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อส่งมอบงานและมีสิทธิเรียกเก็บเงินแล้ว 

   - รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�านึงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

  2) การรับรู้ค่าใช้จ่าย

   - ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารวชิาการ งานวจิยัให้ค�าปรึกษา งานฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืน รับรู้ตามเกณฑ์

คงค้าง ส�าหรับค่าใช้จ่ายตามประเภทดังต่อไปนี้รับรู้ตามเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดดังนี้

    ค่าตอบแทนบุคลากรทีมี่ลักษณะของการจ่ายเงนิเมือ่มผีลงานหรือมรีะดบัความส�าเร็จของงาน รับรูร้ายจ่ายตามสดัส่วนของรายได้ของ

งานบริการวิชาการ และ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่รับรู้ในงวดบัญชีนั้น

    ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายตามการวางบิลแจ้งหนี้

 3.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หน่วยงานลูกค้าเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จึงไม่มีเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 3.7 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  

  - การซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนและจะแสดงเป็นสินทรัพย์ คู่กับทุนสินทรัพย์ถาวร โดยครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

มีราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จึงจะเป็นสินทรัพย์ที่น�ามาค�านวณค่าเสื่อมราคา 

  - ค�านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ดังนี้

   ส่วนปรับปรุงอาคาร ตามอายุสัญญาเช่าอาคาร

   ครุภัณฑ์ส�านักงาน 8  ปี

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5  ปี

   ครุภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่      5  ปี

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5  ปี

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5  ปี

   ครุภัณฑ์การศึกษา 5  ปี

 3.8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   หมายความรวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีภาระผูกพัน

 3.9 การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งจะมี

ผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

 3.10 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0423.2/31072 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เรื่อง ตอบข้อหารือหลักการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามมติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 รวมถึงตามมติคณะกรรมการอ�านวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2554 ได้เห็นชอบให้มี 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายบางประเภทในงบการเงิน ตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไป 

ตามหลักความระมัดระวัง มีความคล่องตัว และให้ผลการด�าเนินงานประจ�าปีสะท้อนต้นทุนที่ครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้

  การรับรู้รายได้

  นโยบายเดิม  

  - รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อส่งมอบงานและมีสิทธิเรียกเก็บเงินแล้ว ส�าหรับกรณีที่ 

ส่งงานแล้วแต่ยังไม่มีสิทธิเรียกเก็บเงิน จะรับรู้รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและสามารถเรียกเก็บเงินคืนได้

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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   นโยบายใหม่

   - รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อตรวจรับงาน

   การรับรู้ค่าใช้จ่าย

   นโยบายเดิม

   - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรมรับรู้ตามเกณฑ์ 

คงค้าง

   - ค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

   นโยบายใหม่

   - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างและตามเกณฑ์อื่นที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด ส�าหรับค่าใช้จ่ายตามประเภทดังต่อไปนี้

    • ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนบุคลากรที่มิใช่เป็นการจ่ายรายเดือน ได้แก่ หัวหน้าโครงการ ผู้อ�านวยการหลักสูตร ที่ปรึกษา นักวิจัย 

และผู้ประสานงานโครงการ ให้รับรู้ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของรายได้ของงานวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม ที่รับรู้รายได้เมื่อตรวจรับงานแล้ว

    • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้ที่วางบิล

    • ค่าใช้จ่ายที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อตรวจรับงานแล้ว

หมายเหตุที่ 4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30  กันยายน  ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2556 2555

เงินสดย่อย - 40,000.00

เงินฝากออมทรัพย์ 63,392,985.37 22,343,175.60

เงินฝากประจ�า 10,216,872.71 10,000,000.00

เงินฝากเดินสะพัด 10,000.00                -

       รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73,619,858.08 37,424,728.05

หมายเหตุที่ 5  ลูกหนี้

 ลูกหนี้  ณ  วันที่ 30  กันยายน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2556 2555

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 11,198,607.68        13,500,764.18

ลูกหนี้เงินมัดจ�าประกันสัญญา 236,128.00             94,756.00

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 2,825,085.85          1,063,008.48

ลูกหนี้อื่น 41,490.00              94,908.00

       รวมลูกหนี้ 14,301,311.53        14,753,436.66

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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 เป็นการให้ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้จ่ายในโครงการ และ จะน�าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตั้งไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี การหักล้าง 

เงินทดรองจะด�าเนินการเมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) หรือ ขอเบิกจ่ายเงินส่วนที่จ่ายเกินกว่าเงินทดรองที่ได้รับและรายการส่งใช้ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ

จากสถาบันฯ

 ณ วันที่ 30  กันยายน  2555 มีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ จ�านวนรวม 2,826,878.52  บาท ท่ียังไม่ได้ส่งใช้เงินยืมทดรองและยังไม่ได้รับ 

การอนุมัติรายการเพื่อตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสถาบันฯ ในปี สถาบันฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุงบการเงินข้อ 7 และพิจารณาอนุมัติและ

รับรู้รายการดังกล่าวในปี 2556 โดยตัดจากก�าไรสะสม

หมายเหตุที่ 6  อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ วันท่ี 30 ก.ย. 55 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันท่ี 30 ก.ย. 56

สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 128,400.00 - 128,400.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,217,620.00 94,909.00 5,199.00 1,307,330.00

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว 80,959.21 - - 80,959.21

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 1,158,735.39 21,089.70 356,906.56 822,918.53

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 791,896.30 29,960.00 - 821,856.30

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 310,942.00 9,523.00 - 320,465.00

ครุภัณฑ์การศึกษา 32,421.00 - -   32,421.00

      รวม 3,592,573.90 283,881.70 362,105.56   3,514,350.04

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 39,216.36 - 39,216.36

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 830,129.71 114,308.24 5,199.00 939,238.95

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว     49,384.25 10,612.96 - 59,997.21

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 813,793.16 107,237.55 301,619.57 619,411.14

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 564,707.96 91,214.90 - 655,922.86

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 242,663.88 17,702.21 734.44 259,631.65

ครุภัณฑ์การศึกษา 16,281.54 6,480.65 -   22,762.19

      รวม 2,516,960.50 386,772.87 307,553.01   2,596,180.36

อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 1,075,613.40 918,169.68

ค่าเสื่อมราคาประจำาปี 539,091.02 386,772.87

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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หมายเหตุที่ 7  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน ประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากรได้รวมรายการจ่ายเงินรางวัลไว้ในค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินรางวัล ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีมีการอนุมัติการจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวนเงิน 772,339.50 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ สถาบัน 

ส่งเสรมิการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีส�านกังาน ก.พ.ร. พจิารณาให้ความเหน็ชอบให้จัดสรรเงนิรางวลั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในการประชมุครัง้ท่ี 7/2555 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมายเหตุที่ 8  หนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น

 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 สถาบันฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารายจ่ายซึ่งเกิดจากการด�าเนินการโครงการ ปี 2554 - 2555 ในส่วนที่น�ามา 

ขอเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 จ�านวน 204,800 บาท (รายจ่ายโครงการปี 2554 ที่ยังไม่ได้ขออนุมัติเบิก) และ 2,826,878.52 บาท (รายจ่ายโครงการ 

ปี 2555 ที่เกิดจากลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ) ตามล�าดับ ซึ่งผลการพิจารณายังไม่ได้ข้อสรุป ณ วันที่ออกงบการเงินประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 สถาบันได้อนุมัติและรับรู้รายการค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการด�าเนินงานปี 2554 – 2555 ตามที่ได้เปิดเผยไว ้

ในปี 2555 ตามวรรคก่อนทั้งจ�านวนแล้ว โดยตัดจากก�าไรสะสม

หมายเหตุที่ 9  การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอ�านวยการสถาบันฯ แล้ว

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555



ภาคผนวก ก
ตารางสรุปลำาดับเหตุการณ์

การพัฒนาระบบราชการที่น่าสนใจ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ต.ค. • 3 ตุลาคม  การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ�าปี 2555 เรื่อง “ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015” ณ ห้องประชุม 
วายุภักษ์ 2, 3 และ 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี รัฐมนตรีประจ�าส�านัก 
นายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง “ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015”

• 19 ตุลาคม  การประชุมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจ�าปี  
ค.ศ. 2013” ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 

• 25 ตลุาคม แถลงข่าวผลการจดัอนัดบัความยาก-ง่ายในการประกอบธรุกจิของธนาคารโลก (Doing Business 2013) ณ ห้องประชมุธนาคารโลก
ประจ�าประเทศไทย อาคาร Siam Tower โดยประเทศไทยได้อันดับที่ 18 จาก 185 ประเทศทั่วโลก (เป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียน และอันดับที่ 6 
ในเอเชีย)

พ.ย. • 2 พฤศจิกายน  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การจัดตั้งส�านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) แล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เพิ่มประธาน
กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการทั้งในคณะกรรมการเตรียมการโครงการและในคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร ตามบทเฉพาะกาลในร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวด้วย และเมื่อพระราชกฤษฎีกาที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพจิารณาได้ประกาศใช้แล้ว ให้สถาบนัวจิยัและพัฒนาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) พิจารณาด�าเนินการเกีย่วกบัการควบรวมตามข้ันตอนและ
พธิกีารทีเ่ก่ียวข้องเสนอคณะรฐัมนตร ี และเหน็ชอบเง่ือนไขการจดัตัง้ส�านกังานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตามทีส่�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
โดยยกเว้นในส่วนของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

• 5 พฤศจิกายน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมธรรมาภิบาล” ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 

• 12 พฤศจิกายน   รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย  ตอน  “มุมมองใหม่ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ” ออกอากาศ 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  

• 19 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน)

• 26 พฤศจิกายน  การช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด แนวทางการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

ธ.ค. • 10 ธันวาคม  รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน ์
แห่งประเทศไทย

• 11 ธันวาคม  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเกี่ยวกับแนวทางในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ และการก�าหนดตัวชี้วัดของกระทรวง 
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

• 13 ธันวาคม  การประชุมช้ีแจงกรอบการประเมินผลตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

• 18 ธันวาคม  การประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ 
โรงแรมสยามซิตี้

• 20 ธันวาคม  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้องแกรนด์ ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

• 21 ธันวาคม  การสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

• 24 ธันวาคม  การประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 21 เรื่อง “ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” 
ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำาปี พ.ศ. 2556
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ธ.ค. • 25 ธันวาคม  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส�าหรับส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา แล้ว ลงมติเห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของส�านักงบประมาณ โดยมีสาระส�าคัญ คือ (1) เห็นชอบในหลักการให้ใช้เงิน
งบประมาณเหลือจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (2) ให้ใช้เงินงบประมาณ
เหลือจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. จะต้องพิจารณา
จัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรเงินรางวัลประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้เหมาะสมกับสถานะ
เงนิเหลอืจ่ายและงบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรร เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมระหว่างหน่วยงาน  (3) อนมุตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัลประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใน
วงเงิน 3,563 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด  (4) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัล
ประจ�าปี ต้ังแต่งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป เห็นสมควรจัดสรรงบประมาณเพื่อน�าไปใช้จ่ายเป็นเงินรางวัล
ประจ�าปีไว้ในงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐตามชื่อรายการเดิม

• 26 ธนัวาคม  การประชมุระดมความคิดเห็นร่างแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560) ณ ห้องประชมุวายภัุกษ์  
3 - 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

พ.ศ. 2556

ม.ค. • มกราคม - มีนาคม  การตดิตามประเมินผลการปฏิบตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดอืน) 
ของส่วนราชการและจังหวัด

• 9 มกราคม  พิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 
ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

• 17 - 18 มกราคม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “The ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN 
Community” ณ ห้องประชุมชั้น 4  โรงแรม Novotel Bangkok สยามสแควร์  

• 22 มกราคม  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ณ โรงแรม 
เซ็นทรา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

• 23 มกราคม  พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคาร 4 ส�านักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• 28 มกราคม  การประชมุชีแ้จงแนวทางการก�าหนดตวัชีว้ดัระหว่างกระทรวงทีม่เีป้าหมายร่วมกัน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชมุ 
501 - 502 ส�านักงาน ก.พ.ร.

• 29 มกราคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2554 ตามท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมอบหมายให ้
รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับไปพิจารณาปรับปรุงรายงานข้อ 1.4 ขีดสมรรถนะและ 
ความสามารถในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชงิเปรียบเทยีบ โดยให้เห็นถงึข้อเทจ็จรงิในการปรบัตวัทีด่ขีึน้ของดชันขีองประเทศไทย ซึง่อาจไม่จ�าเป็น
ต้องเปรยีบเทยีบกับบางประเทศ  เช่น ประเทศโคลมัเบยี เอลซาลวาดอร์ กรซี มอรอ็คโค และเปร ูเป็นต้น ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาต่อไป

ก.พ. • กุมภาพันธ์ - เมษายน  การตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ของส่วนราชการระดับกรม 

• กุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม  การประชมุเจรจาความเหมาะสมตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตวัชีว้ดัตามค�ารับรองการปฏบิตัริาชการ
ของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

• 1 กุมภาพันธ์  การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

• 11 กมุภาพนัธ์  รายการเดนิหน้า...พฒันาราชการไทย ตอน “รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั” ออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย

• 27 กมุภาพนัธ์  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลักการแผนพัฒนาจงัหวดั จ�านวน 76 จงัหวดั และแผนพัฒนากลุม่จงัหวดั 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) 
จ�านวน 18 กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
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มี.ค. • 5 มีนาคม  การประชุมเรื่อง “การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย ตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง  
Doing Business ของธนาคารโลก” ณ ห้องสาธร โรงแรมอนันตรา

• 11 มีนาคม  รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “การบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤต” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย

• 12 มีนาคม  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อ�านวยการ 
องค์การมหาชน ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสม 
ของค่าตอบแทนของผู ้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด โดยให้เพิ่มเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็น 
กรรมการด้วย

• 15 มีนาคม  การประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22 เรื่อง “แนวทางการจัดท�าแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต”  
ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

• 19 มีนาคม  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส�าหรับส่วนราชการ จังหวัด และ 
สถาบันอุดมศึกษา ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  

• 20 มีนาคม  การประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที (สัญจร) คร้ังที่ 23 เร่ือง “ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน  
(Best Practices) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2555” ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา

• 27 มีนาคม  การประชุมชี้แจงรายละเอียดการสมัครขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2556  
ณ ห้องปรินซ์ 2 และ 3 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ

• 29 มีนาคม  การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารส�าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ระดับพื้นฐาน  ณ ห้องประชุม 501 - 502 ส�านักงาน ก.พ.ร.

• 31 มีนาคม  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด และ
ค�าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เม.ย. • 23 เมษายน  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร.  
เสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด�าเนินการ

• 26 เมษายน  การสมัมนาเพือ่ส�ารวจและรบัฟังความคดิเหน็เกีย่วกบัภารกจิภาครัฐทีส่ามารถถ่ายโอนให้ภาคประชาสงัคม/ชมุชนเข้ามามบีทบาท
ร่วมด�าเนินการหรือด�าเนินการแทนภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะ ณ ห้องปิ่นเกล้า 2  โรงแรมรอยัลซิตี้

• 30 เมษายน  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส�านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. .... ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

พ.ค. • 1 พฤษภาคม  นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 7 จ�านวน 41 คน บรรจุเข้ารับราชการสังกัดส�านักงาน ก.พ.ร. ในโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

• 7 พฤษภาคม  การประชุมชี้แจงเรื่อง “แนวทางการด�าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของ 
กระทรวงมหาดไทย

• 14 พฤษภาคม  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดส�านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ 1 (พัฒนาและ 
ด�าเนินการตามนโยบายส�าคัญของรัฐเฉพาะด้าน) ตามที่ ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ ในด้านโครงสร้างและอัตราก�าลังให้พิจารณาด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

• 20 พฤษภาคม  พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ปี พ.ศ. 2556 ณ ห้องจตุรทิศ 
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำาปี พ.ศ. 2556
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พ.ค. • 21 พฤษภาคม  ส�านักงาน ก.พ.ร. หารือกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจากธนาคารโลก เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของ 
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจ “Ease of Doing Business” ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

• 21 พฤษภาคม  การประชุมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) : ภาคเหนือ 
ณ ห้องธาราทอง บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

• 22 พฤษภาคม  การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การสอบทานกรณีพิเศษ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” ณ ห้องประชุม 501 - 502 ส�านักงาน ก.พ.ร.

• 28 พฤษภาคม  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ส่วนงบประมาณเพื่อจัดสรร
เป็นเงินรางวัลประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม จ�านวน 1,400 ล้านบาท ให้ด�าเนินการตามความเห็นของส�านักงบประมาณ

• 29 พฤษภาคม  การประชุมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) : ภาคใต้  
ณ ห้องทับทิม 1 โรงแรมไดมอน พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ภาคกลาง ภาคตะวันออก และส่วนราชการระดับกรม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 
3 - 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

• 31 พฤษภาคม  การประชุมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) :  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องออคิด บอลรูม โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

• 31 พฤษภาคม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ในโครงการส่งเสริม 
การเรยีนรูผ่้านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ (e-learning) ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ ส�านักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชมุธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส�านักงานใหญ่

มิ.ย. • 10 มิถุนายน  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวม 29 ฉบับ ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และมอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ประสานงานร่วมกับส�านักงาน ป.ป.ช. 
และส่วนราชการทีม่กีารจัดตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารต่อต้านการทจุริต ก�าหนดวธิกีารท�างานของศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุริตต่อไป ซ่ึงคณะรฐัมนตรี
พิจารณาแล้วลงมติ

• 17 - 18 มิถุนายน  การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การด�าเนินงานตามคู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผลด้านการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” ณ ส�านักงาน ก.พ.ร.

• 18 มิถุนายน  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 107/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวน 
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

• 19 มิถุนายน  การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนและจดัท�าแผนพัฒนาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ ณ ตกึสนัตไิมตรี ท�าเนียบรัฐบาล 
โดยม ีนายกรฐัมนตร ี(นางสาวยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร) ประธานคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
เป็นประธาน และมอบนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานในอนาคตของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้แก ่
ผู้ว่าราชการจังหวัด

• 21 มิถุนายน  การประชมุระหว่าง อ.ก.พ.ร. เฉพาะกจิ เกีย่วกบัการส่งเสรมิและพฒันาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอืน่ในก�ากบัของราชการ
ฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ  ประธานองค์การมหาชน และผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการด�าเนินงาน  
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล

• 26 มิถนุายน  การประชมุหารอืเพือ่แสดงความคิดเหน็ในการจดัท�าร่างระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรเีก่ียวกบัการบรหิารงานแบบบรูณาการระหว่าง
ส่วนราชการ ณ ห้องดวงกมล โรงแรมสุโกศล

• 27 มิถุนายน  พิธีมอบรางวัล United Nations Public Service Awards 2013  ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยส่วนราชการไทย 
ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
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ก.ค. • 2 กรกฎาคม  คณะรฐัมนตรมีีมตริบัทราบและเหน็ชอบผลการด�าเนินการตามยทุธศาสตร์และแผนงานเชงิรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รปัชัน่และแนวทางด�าเนนิการในระยะต่อไป ตามทีส่�านกังาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมอบหมายให้ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และส�านกังาน 
ก.พ.ร. ร่วมกันยกร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อก�าหนดสาระส�าคัญและวิธีการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ

• 2, 4, 12, 16 และ 19 กรกฎาคม  การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (รอบ 6 เดือน) ณ โรงแรมสุโกศล

• 10 และ 26 กรกฎาคม  การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

• 17 กรกฎาคม   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ  ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ ส�านักงาน ก.พ.ร.  
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้มีวิสัยทัศน์และมุมมองในมิติต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

• 19 กรกฎาคม  คณะรัฐมนตรมีมีตริบัทราบการประเมนิผลการปฏิบตังิานตามค�ารับรองการปฏิบตังิานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และเห็นชอบแผนการพัฒนาและปรับปรุงสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ตามท่ีส�านักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ

• 19 กรกฎาคม  คณะรฐัมนตรพีจิารณาเรือ่งสรปุรายงานการประเมินผลหน่วยงานของรฐัทีจ่ดัตัง้ตามพระราชบญัญตัเิฉพาะ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 แล้วมมีตเิหน็ชอบตามทีส่�านกังาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส�านกังาน ก.พ.ร. ไปหารอืร่วมกบักระทรวงการคลงัและกระทรวงสาธารณสขุ 
เพื่อพิจารณาหาวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งรายงานการประเมินผลได้ตามก�าหนด และโดยที่มีบางหน่วยงานมีระบบ 
การประเมนิผลของตนเอง ซึง่อาจท�าให้เกดิความไม่เป็นธรรม หรอืเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อนได้ ดงันัน้ ในระยะยาวให้ส�านกังาน ก.พ.ร. ไปพจิารณา
ทบทวนวิธีการประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป

• 24 กรกฎาคม  การประชมุสัมมนาเรือ่ง แนวทางการด�าเนนิงานของศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุริต (ศปท.) พร้อมเปิดตวั “ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้าน
การทุจริต” โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธาน ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

• 24 กรกฎาคม  การประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง “สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล : รางวัล United Nations 
Public Service Awards”  ณ ห้องราชาบอลรูม อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

ส.ค. • 1 สิงหาคม  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างส่วนราชการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

• 8 - 9 สิงหาคม  การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง “การเตรียมระบบราชการไทย
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมแพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

• 20 สิงหาคม  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2555 ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้เสนอ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

• 22 - 23 สิงหาคม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การบรรลุผลอย่างยั่งยืน” ณ ห้องโลตัส  
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

• 26 - 31 สงิหาคม  การอบรมหลกัสตูรธรรมาภบิาลส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูในหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชกิอาเซยีน (ASEAN Executive 
Governance Program)  ณ ห้องประชุม Connection 1 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

• 29 สิงหาคม  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการก�าหนดตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน” ณ ห้องจตุรทิศ  
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

• 30 สิงหาคม  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายโอนงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานและงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน” ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
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ก.ย. • 4 กันยายน การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบภารกิจในการจัดบริการสาธารณะที่มีความเหมาะสมและ 
สามารถถ่ายโอนให้ภาคประชาสังคม/ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมด�าเนินการหรือด�าเนินการแทนหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องบุษบงกช A 
โรงแรมรอยัล ริเวอร์

• 9 - 11 กันยายน  การประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น

• 11 - 13 กันยายน  การประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) : ภาคเหนือ ณ โรงแรม 
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

• 22 - 24 กันยายน  การประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) : ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

• 23 กันยายน  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เร่ือง “แผนพัฒนาการจัดการความรู้ให้ส่วนราชการมีลักษณะเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้” ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม

• 24 กันยายน  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินรางวัลประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�าหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบัน
อดุมศกึษา ตามท่ีส�านกังาน ก.พ.ร. เสนอแล้ว มมีตอินมุตัใินหลกัการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการ
เงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น จ�านวน 1,400,000,000 บาท เพ่ือจัดสรรเงินรางวัลประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�าหรับ 
ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามความเห็นของส�านักงบประมาณ  ส่วนกรณีการให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา  
ทีม่เีงนิงบประมาณเหลอืจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึง่เป็นเงนิงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้กนัไว้เบกิเหลือ่มปี สามารถโอนเปลีย่นแปลง
รายการเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปตั้งจ่ายในงบบุคลากร รายการเงินรางวัลส�าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีมีผลการปฏิบตังิานด ีเพือ่เบกิจ่ายเป็นเงินรางวลัส�าหรับผลการปฏบิตังิาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นัน้ ให้ส�านกังาน ก.พ.ร. ไปประสาน
กับส�านักงบประมาณเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

• 24 - 26 กันยายน และ 1 - 2 ตุลาคม 2556  การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ” โดยได้รับเกียรติ
จาก Dr. Brian Marson, President of the Public Service Excellence Institute of Canada เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงาน 
ภาครัฐไทย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

• 25 - 27 กันยายน  การประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) : ภาคใต้  ณ โรงแรม 
บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา



ภาคผนวก ข
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้ส่วนราชการที่มีผลงานอันเกิดจาก 

ความมุง่ม่ัน ต้ังใจพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยการลดข้ันตอนและระยะ

เวลาการปฏิบัติราชการ  และพัฒนาคุณภาพการให้บริการในมิติต่าง ๆ  เพื่ออำานวย

ความสะดวกแก่ประชาชน ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของแนวทางปฏบิติัราชการ เพ่ือให้เกดิประโยชน์

สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายสำาคัญ คือ ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 

ถูกต้อง เสมอภาค เกิดความพึงพอใจ มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2556

 ในปี พ.ศ. 2556 มีผลงานที่ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และ

องค์การมหาชน เสนอเพ่ือขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2556 จ�านวน 

ทั้งส้ิน 322 ผลงาน จาก 113 หน่วยงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลจ�านวน 75 ผลงาน จ�าแนกเป็น รางวัลเกียรติยศ 

1 ผลงาน รางวัลระดับดีเด่น 42 ผลงาน รางวัลระดับดี 29 ผลงาน และ รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์  

3 ผลงาน

1.  รางวัลเกียรติยศ

 มอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการได้โดดเด่นจนได้รับรางวัล United Nations Public Service 

Awards ขององค์การสหประชาชาต ิซึง่เป็นแบบอย่างทีห่น่วยงานอืน่สามารถน�าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนา มจี�านวน 1 รางวลั 

คือ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จากผลงาน Child First – Work Together (CF-WT) 
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2. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

 พจิารณาให้กบัหน่วยงานทีด่�าเนนิการขยายผลการพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัใน

ทุกหน่วยบริการสาขา มีจ�านวน 3 รางวัล

ลำาดับ ผลงาน หน่วยงาน

ระดับดีเด่น

1 การแจ้งย้ายรถออก (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) กรมการขนส่งทางบก

ระดับดี

2 การบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์) กรมปศุสัตว์

3 การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันผู้ประกอบการ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

3. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

 พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ด�าเนินการปรับปรุงบริการโดยใช้รูปแบบการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือ

องค์กรอื่น เพื่อร่วมมือกันพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน อันน�าไปสู่คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น มีจ�านวน 16 รางวัล

ลำาดับ ผลงาน หน่วยงาน

ระดับดีเด่น

1 โครงการบูรณาการเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตลุ่มน�้าล�าตะคอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส�านักชลประทานที่ 8
กรมชลประทาน

2 มาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค

3 โครงการนมฟูลออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย โครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา ส�านักพระราชวัง

4 การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรมปศุสัตว์

5 โครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการส�าหรับเด็กและคนพิการ 
(RICD Wheelchair Project)

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต

6 โครงการดูแลและเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ที่อยู่นอกพื้นที่ จชต. 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
กองทัพบก

7 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�าริ (ธคก.) 
ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
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ลำาดับ ผลงาน หน่วยงาน

8 พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย

9 การบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงทางเพศ 
และตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์

โรงพยาบาลขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น

10 การพฒันาการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่ายในการป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนน  จงัหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น

11 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

12 การบูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับดี

13 รวมกันเป็นหนึ่ง ช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดพิษณุโลก 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

14 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบบูรณาการ ส�านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่8 
จังหวัดสงขลา 
กรมวิชาการเกษตร

15 การเพิม่ผลติภาพการผลติข้าวในพ้ืนทีน่คิมสหกรณ์สวรรคโลกโดยมเีกษตรกรเป็นศนูย์กลาง นิคมสหกรณ์สวรรคโลก 
กรมส่งเสริมสหกรณ์

16 การเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทย แบบปล่อยอิสระ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย 
พื้นที่จังหวัดหนองคาย

ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย
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4. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

 พิจารณาให้กับหน่วยงานที่พัฒนาการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างสรรค์งานบริการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบ

การให้บริการใหม่ อันน�าไปสู่การอ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน มีจ�านวน 11 รางวัล

ลำาดับ ผลงาน หน่วยงาน

ระดับดีเด่น

1 โครงการฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทรายตามแนวพระราชด�าริ โครงการชลประทานตาก 
ส�านักชลประทานที่ 4 
กรมชลประทาน

2 กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย (Webcam Microscope) นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การวินิจฉัยโรคมาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 
จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค

3 กระบวนงานการก�ากับดูแลเครื่องวัดความชื้นข้าวเพื่อสร้างความเป็นธรรมในทางการค้า
ต่อเกษตรกร

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) 
กรมการค้าภายใน

4 HAL-Q นวัตกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบริการ 
ฮาลาลครบวงจร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 อุปกรณ์ส�าหรับดัดเข็มล้างท่อน�้าตา โรงพยาบาลศิริราช 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

6 ระบบโทรศัพท์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมส�าหรับผู้พิการทางการได้ยิน สถาบันนวัตกรรม ทีโอที 
บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

7 กะติบ อายวิว อิสาน ศูนย์วิศวกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

ระดับดี

8 การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์

9 โครงการต่ออายุพันธุ์ปลาถวายองค์ราชันย์ 5 ธันวาคม 2555 กรมประมง

10 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางรอดเกษตรกรไทย (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2) กรมพัฒนาที่ดิน

11 นวัตกรรมช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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5. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

 พิจารณาให้กับหน่วยงานที่พัฒนาการให้บริการประชาชน ด้วยการน�าหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่าง ๆ มา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการ เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริการใหม่ ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ น�าไปสู่ 

การอ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน มีจ�านวน 41 รางวัล

ลำาดับ ผลงาน หน่วยงาน

ระดับดีเด่น

1 การบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ SR Park ศูนย์การศึกษาค่ายสุรนารี กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 
กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก

2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (HEALTHY BODY & SMART) โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
กองทัพบก

3 การพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4 ทางด่วนโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Fast track STEMI) สถาบันโรคทรวงอก 
กรมการแพทย์

5 กระบวนการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 14 ข้ันตอน ในพื้นที่โครงการ
ส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แตง

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แตง 
ส�านักชลประทานที่ 1
กรมชลประทาน

6 กระบวนการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 14 ขั้นตอน โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเพชรบุรี 
ส�านักชลประทานที่ 14 
กรมชลประทาน

7 หน่วยเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสภาวะวิกฤตบนท้องถนน กองบังคับการต�ารวจจราจร
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

8 ของเก่าเท่าของใหม่ ใส่ใจผู้เสียภาษี ส�านักงานสรรพากรภาค 8
กรมสรรพากร

9 ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

10 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่  
เพื่อการเรียนรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน

พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
ส�านักพระราชวัง

11 การบริการชาวนาให้ปราดเปรื่อง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 
กรมการข้าว

12 บริการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์ดิจิตอล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

13 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายระดับประเทศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
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14 การพัฒนาการบริการ คิดและท�าให้ง่าย (Simplicity) เป้าหมายเพื่อประชาชน : 
Nakhon Sawan New Model

ส�านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

15 การวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์ ส�านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

16 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยระบบเครือข่าย โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

17 Trat Model : จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอนเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีไทย โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

18 การผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินโลหิตของเท้าขาดเลือดขั้นวิกฤตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

19 การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 
(Excellence Care in Cancer Patients)

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 OPD แผนไทยที่บ้าน เทศบาลนครพิษณุโลก

21 การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

22 ชุดควบคุมระยะไกล สั่งการในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5
การประปาส่วนภูมิภาค

ระดับดี

23 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

24 โครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดในชุมชน กรมคุมประพฤติ

25 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว One Stop Service กรมบังคับคดี

26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของส�านกังานศลุกากรท่าเรอืกรงุเทพ 
(Easy To Do - Easy To Go)

กรมศุลกากร

27 การเยี่ยมญาติผู้ต้องขังในเรือนจ�า กรมราชทัณฑ์

28 โปรแกรมการค�านวณต้นทุนผลผลิต CGD_Costing V.2554 กรมบัญชีกลาง

29 ระบบ e-Smart box เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ศนูยบ์รกิารประชาชนกระทรวงแรงงาน 
ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

30 ระบบการบริการพิเศษ Quick Point Service (QPS) ส�านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขายานนาวา 
กรมสรรพากร

31 Medication Reconciliation : MR โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กองทัพบก

32 ศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส ส�านักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

33 การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยแผลเบาหวานแบบครบวงจร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
จังหวัดนนทบุรี
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ลำาดับ ผลงาน หน่วยงาน

34 ส�านักงาน 24 ชั่วโมง (24 Hour Virtual Office) ส�านักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี

35 การขออนุญาตนอกเส้นทางผ่านระบบอัจฉริยะ 
(Approval of the Intelligent Routing System)

ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

36 โครงการสุขกายสบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี หรือคลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
อุบลราชธานี
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

37 บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว : ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library) ส�านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

38 แถบฉุกเฉินกู้ชีพเด็กรามาธิบดี Ramathibodi Pediatric Emergency Card (RPEC) ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

39 Beyond the library: การประยุกต์แนวคิดการตลาด 3.0 ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

40 การสร้างความพึงพอใจในด้านการบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี 
การประปาส่วนภูมิภาค

41 โครงการ 3 จ. จอด จ่าย จร (Drive Thru Payment) ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น
การประปานครหลวง
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6. รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีมติมอบรางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์ ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษเพิ่มเติม 

จากประเภทรางวัลที่ก�าหนด ให้แก่หน่วยงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ีม ี

ความเสี่ยงภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี จ�านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่

 1) ส�านักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

 2) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

 3) ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
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 ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด  

โดยมหีน่วยงานทีม่คีวามโดดเด่นในการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐผ่านการประเมินและได้รบัรางวลั จ�านวน 15 รางวลั คอื

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำาปี พ.ศ. 2556

หมวด 1 รางวัลด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
l กรมปศุสัตว์
l จังหวัดนครพนม
l จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวด 2 รางวัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ
l กระทรวงพลังงาน 
l กรมสุขภาพจิต
l กรมสรรพสามิต
l กรมชลประทาน

หมวด 3 รางวัลด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
l กรมธนารักษ์

หมวด 4 รางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
l กระทรวงพลังงาน
l กรมสรรพสามิต
l กรมการพัฒนาชุมชน
l กองบัญชาการกองทัพไทย
l กรมศุลกากร

หมวด 6 รางวัลด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
l กรมศุลกากร
l จังหวัดอุบลราชธานี

 หมายเหตุ หมวด 5 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ยังไม่มีหน่วยงานใดผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัล 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2556

 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ส่วนราชการท่ีมีความเพียรพยายามในการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การไปสู่องค์การที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากล
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 ในปี พ.ศ. 2556 มีส่วนราชการและจังหวัดท่ีส่งผลการด�าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการ รวม 22 ผลงาน โดยมีหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2556 จ�านวน 17 รางวัล จ�าแนกเป็น รางวัลระดับดีเยี่ยม 6 รางวัล รางวัลระดับด ี
7 รางวัล และรางวัลระดับชมเชย 4 รางวัล ดังนี้

ลำาดับ หน่วยงาน ระดับรางวัล

1
2
3
4
5
6

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมปศุสัตว์
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
กรมทางหลวงชนบท
กรมราชทัณฑ์
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ดีเยี่ยม

7
8
9
10
11
12
13

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมประมง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์

ดี

14
15
16
17

กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ด

ชมเชย

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ประจำาปี พ.ศ. 2556

 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ส่วนราชการและจังหวัดท่ีมีความมุ่งม่ันต้ังใจในการปฏิบัติงาน 

โดยมีผลการดำาเนินงานที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการอย่างเป็นเลิศ 



ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรม

ของสำานักงาน ก.พ.ร. 
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››การประชุม ก.พ.ร.  

ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. 

ชั้น 5 สำานักงาน ก.พ.ร.

การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำาปี 2555 เรื่อง “ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015” 
ณ  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555

››
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››   การประชมุระดมความคดิเหน็ร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560) ณ โรงแรม
สยามซิตี้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555

››   การประชมุเชงิปฏิบตักิารเรือ่ง “การปรบัปรงุแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี ของส่วนราชการ ในประเดน็ยุทธศาสตร์
ทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิธรรมาภิบาล” ณ โรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2555
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››   การประชมุเชงิปฏบิตักิาร “The ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform 
in ASEAN Community” ณ โรงแรม Novotel Bangkok สยามสแควร์  เมือ่วนัที ่17 – 18 มกราคม 2556

››   พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคาร 4 
สำานักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2556
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แถลงข่าวผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก  
(Doing Business 2013) ณ ห้องประชุม
ธนาคารโลกประจำาประเทศไทย อาคาร  
Siam Tower เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555

››

››   การประชุมชี้แจงรายละเอียดการสมัครขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี  
พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
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››   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพท่ีปรึกษาด้านการบริหารสำาหรับ 
หน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 501 สำานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

››   การประชุมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) : 
ภาคเหนือ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
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››   การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การสอบทานกรณีพิเศษ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” ณ ห้องประชุม 501 สำานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

››     การประชุมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) 
 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
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››   การประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการดำาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

››   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ณ ตึกสันติไมตรี 
ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556
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››     การอบรมหลกัสูตรธรรมาภบิาลสำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูในหน่วยงานภาครฐัของประเทศสมาชกิอาเซยีน (ASEAN Executive 
Governance Program) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  เมื่อวันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2556

››   การสมัมนาเพ่ือรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบักรอบภารกจิในการจดับรกิารสาธารณะทีม่คีวามเหมาะสมและสามารถ
โอนถ่ายให้ภาคประชาสงัคม/ชมุชน เข้ามามบีทบาทร่วมดำาเนนิการหรอืดำาเนนิการแทนหน่วยงานภาครฐั  ณ  โรงแรมรอยลั รเิวอร์ 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556
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››   สำานักงาน ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ Mr. Janamitra Devan, Vice President, World Bank Group และหารือเกี่ยวกับ 
การให้บรกิารของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการดำาเนนิธรุกิจ  ณ ห้องประชมุฝ่ายบรหิาร ช้ัน 5 สำานกังาน ก.พ.ร.  
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

››   คณะผู้แทนจาก Public Service Commission ประเทศมาเลเซีย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา 
ระบบราชการ  ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

››   การอบรมข้าราชการสำานกังาน ก.พ.ร. หัวข้อ “การพัฒนาระบบราชการไทยในบรบิทของการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน” โดย ดร.กิรฏิา เภาพจิติร 
นกัเศรษฐศาสตร์อาวโุส ธนาคารโลก สำานกังานประเทศไทย ณ ห้องประชมุ 501 สำานกังาน ก.พ.ร. เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2556
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››   คณาจารย์มหาวิทยาลัย Kabul สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน  ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่  ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

››   กิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ของสำานักงาน ก.พ.ร.  ปล่อยพันธุ์ปูทะเล  ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ
 ป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 
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